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ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 

Δπραξηζηψ ζεξκά ηελ επηβιέπνπζα Καζεγήηξηά κνπ ηνπ Σκήκαηνο Κνηλσληθήο θαη 

Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ Κα Κνληνχιε-Γείηνλα Μαξία 

γηα ηελ εκπηζηνζχλε θαη ην ελδηαθέξνλ πνπ έδεημε θαηά ηελ αλάζεζε ηεο εξγαζίαο θαη ηελ 

θαζνδήγεζή ηεο θαηά ηε δηάξθεηα εθπφλεζήο ηεο. Οθείισ επίζεο επραξηζηίεο ζηνπο θ. 

νπιηψηε θαη θα. αξίδε γηα ηηο ρξήζηκεο ζπκβνπιέο ηνπο. 

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ νηθνγέλεηά κνπ ε νπνία κε ζηήξημε θαζ‟φιε ηε δηάξθεηα ησλ 

αθαδεκατθψλ ζπνπδψλ κνπ.    
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

ηελ εθηεηακέλε απηή κειέηε πεξηειήθζεζαλ φινη νη αηηηνινγηθνί παξάγνληεο, αιιά θαη νη 

πνηθίιεο επηπηψζεηο ησλ ηξνραίσλ αηπρεκάησλ. 

 Δμεηάζζεθαλ νη παξάγνληεο πξν ηνπ αηπρήκαηνο, θαηά ηελ δηάξθεηα, θαη κεηά ην ζπκβάλ. 

Οη ηαηξηθέο θαη ςπρνινγηθέο παξάκεηξνη εμεηάζζεθαλ ιεπηνκεξψο, θαζψο θαη φιν ην πιέγκα 

ησλ δπζεπίιπησλ λνκηθψλ θαη αζθαιηζηηθψλ ιεπηνκεξεηψλ. 

Πιεζψξα ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ δίλνπλ κηα ελεξγή εηθφλα πξνφδνπ ή ζηαζηκφηεηαο, θαζψο 

θαη ηηο ζπγθξηηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηνλ ρξφλν, ην γεσγξαθηθφ ρψξν, ηελ ειηθία 

θαη ηηο νηθνλνκηθέο δαπάλεο, θαζψο θαη ηηο πξννπηηθέο ησλ αλσηέξσ παξαγφλησλ γηα ην 

κέιινλ. 

Ζ εξγαζία πεξηιακβάλεη θαη ζπληζηά φιεο ηηο ηειεπηαίεο νδεγίεο θαη πνιηηηθέο πνπ 

εθαξκφδνληαη ζηηο πξνεγκέλεο ρψξεο ηεο Γχζεο, φπνπ ην πξφβιεκα ησλ ηξνραίσλ 

αηπρεκάησλ ζεσξείηαη σο πξσηαξρηθφ κέιεκα. 

Σέινο έλα βαξχ ζπλαηζζεκαηηθφ θνξηίν γίλεηαη αληηιεπηφ, φηαλ ζπλεηδεηνπνηεί θαλείο φηη 

έλαο ζάλαηνο ή ηξαπκαηηζκφο θαηαζηξέθεη θαη αλαηξέπεη εθ ζεκειίσλ ηελ δσή πνιιψλ 

αλζξψπσλ ηαπηφρξνλα, θαζψο θαη ηα ζρέδηα πνπ είραλ γηα ην κέιινλ. 

Δηδηθφηεξα, αλαθεξφκελνη ζηα ηέζζεξα επηκέξνπο θεθάιαηα ηεο δηαηξηβήο ζα έπξεπε λα 

ζρνιηάζνπκε ελ ζπληνκία ηα εμήο γηα θάζε θεθάιαην μερσξηζηά. 

ην Κεθάιαην 1 αλαιχεηαη ην κέγεζνο ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ ηξνραίσλ αηπρεκάησλ ζε 

παγθφζκην επίπεδν θαη ηδηαίηεξα ζηελ Δπξψπε θαη ζηελ Διιάδα. πγθεθξηκέλα, ζηελ 

Δπξψπε ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη παξαηεξεζεί κηθξή κείσζε ηνπ πνζνζηνχ ζαλάησλ απφ 

ηξνραία αηπρήκαηα. ηελ Διιάδα, ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία έρνπλ δείμεη  ηε ζηαδηαθή κείσζε 

ηνπ αξηζκνχ ησλ ζαλάησλ απφ ηα ηξνραία αηπρήκαηα γηα κηα 20εηία αιιά ηα ηειεπηαία 

ρξφληα έρεη παξαηεξεζεί κηα κηθξή αχμεζή ηνπο. 

ην Κεθάιαην 2 αλαιχνληαη νη παξάγνληεο πνπ επζχλνληαη γηα ηελ πξφθιεζε ησλ ηξνραίσλ 

αηπρεκάησλ θαη εηδηθφηεξα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ίδην ηνλ άλζξσπν, ην φρεκα θαη ηελ νδφ. 

Ζ ππεξβνιηθή ηαρχηεηα, ε ειηθία θαη ν ηξφπνο δσήο ηνπ νδεγνχ, ε ρξήζε λαξθσηηθψλ, ην 
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ζηξεο θαηά ηελ νδήγεζε, ε θφπσζε, δηάθνξα λνζήκαηα θαη λεπξνινγηθέο παζήζεηο 

απνηεινχλ ηηο βαζηθφηεξεο αηηίεο πξφθιεζεο ηξνραίσλ αηπρεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην 

ρξήζηε ηεο νδνχ. Όζνλ αθνξά ην φρεκα, νη παξάγνληεο πνπ ην αλαδεηθλχνπλ σο παξάγνληα 

πξφθιεζεο ηξνραίσλ αηπρεκάησλ είλαη ην βάξνο ηνπ, ε έιιεηςε ζπληήξεζήο ηνπ θαη ν ηχπνο 

ηνπ νρήκαηνο (κνηνζηθιέηα, δίθπθια, θνξηεγφ θ.ι.π). Σέινο, ζρεηηθά κε ηελ νδφ 

αλαθέξνληαη σο αηηία ν αλεπαξθήο θσηηζκφο θαη ζήκαλζε θαη ε νιηζζεξφηεηα ηνπ 

νδνζηξψκαηνο. 

ην Κεθάιαην 3 πεξηγξάθνληαη νη ζπλέπεηεο ησλ ηξνραίσλ αηπρεκάησλ νη νπνίεο ζπλδένληαη 

κε ηελ απψιεηα ηεο πγείαο ηνπ αλζξψπνπ θαη ην νηθνλνκηθφ θφζηνο. πγθεθξηκέλα, νη 

επηπηψζεηο ζηελ πγεία αθνξνχλ ζε εμσηεξηθνχο ηξαπκαηηζκνχο ζηνλ άλζξσπν θαη 

ηξαπκαηηζκνχο εζσηεξηθψλ ηνπ νξγάλσλ, αιιά θαη ζε ςπρηθέο δηαηαξαρέο θαη 

κεηαηξαπκαηηθφ ζηξεο. Σν νηθνλνκηθφ θφζηνο πεξηιακβάλεη ην ηαηξηθφ θαη κε θφζηνο 

απνθαηάζηαζεο, απψιεηα παξαγσγηθήο ηθαλφηεηαο, απψιεηα πεξηνπζίαο, δηνηθεηηθά έμνδα 

θαη απνδεκηψζεηο. 

ην Κεθάιαην 4 πεξηγξάθεηαη ε έλλνηα ηεο νδηθήο αζθάιεηαο θαη ηα κέηξα πξφιεςεο πνπ 

πξέπεη λα παξζνχλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ηξνραίσλ αηπρεκάησλ. Δηδηθφηεξα, 

αλαθέξνληαη νη ζηξαηεγηθνί ζηφρνη γηα ηελ νδηθή αζθάιεηα ησλ επφκελσλ εηψλ ηφζν γηα ηελ 

Δπξψπε πνπ ζρεηίδνληαη κε ην φρεκα, ηνλ ρξήζηε ηεο νδνχ, ηελ νδηθή ππνδνκή, ηελ 

ηερλνινγία θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ. Σέινο, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε αληηκεηψπηζε 

ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ ηξνραίσλ αηπρεκάησλ είλαη απαξαίηεηε ε ιήςε κέηξσλ ζρεηηθά κε 

ηελ εθπαίδεπζε ηνπ αηφκνπ, ηελ αμηνιφγεζε ηνπ νδεγνχ, ηελ χπαξμε πξφλνηαο γηα 

ειηθησκέλνπο νδεγνχο θαη αηνκηθά πξνιεπηηθά κέηξα. 
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ABSTRACT 

This extensive study includes all the etiological factors as well as the various effects of motor 

vehicle accidents. 

All factors that occurred before, during and after the incident have been examined. The 

medical and psychological parameters were studied in detail, as well as the entire complex of 

intractable legal and insurance technicalities. 

The extensive quantity of statistical data provides an active image of progress or standstill, as 

well as the specific information with respect to the time, the geographical place, the age and 

the financial costs along with the future prospects of the above factors. 

This study includes and comprises the latest directives and policies implemented in 

developed countries of the West, where the issue of motor vehicle accidents is a primary 

concern. 

Finally it is evident that anyone who realizes that a death or injury also fundamentally 

devastates and disrupts the lives of other people and the plans they had for the future, comes 

against a huge emotional burden.  

More specifically, focusing on each of the four constituent chapters of this dissertation we 

should briefly comment on the following points for each chapter separately. 

In Chapter 1 the magnitude of the challenge of motor vehicle accidents is analyzed on a 

global-scale basis and especially in Europe and Greece. In particular, in Europe, in recent 

years, a small decrease in motor-vehicle-accident fatality rates has been observed. In Greece, 

statistical data show a gradual reduction in the number of deaths from motor vehicle 

accidents for a 20-year-period but in recent years a small increase thereof has been observed. 

In Chapter 2 the factors responsible for motor vehicle accidents are broken down and in 

particular those relating to human actions, the vehicle as well as the road conditions. The 

driver‟s excessive speed, age and lifestyle, drug use, stress during driving, fatigue, various 

diseases and neurological conditions; all constitute the primary causes of motor vehicle 

accidents relating to the road user. With respect to the vehicle, the factors making it a motor-

vehicle-accident cause are its weight, the lack of maintenance and the type of the vehicle 

(motorcycle, two-wheel vehicle, track etc.). Finally concerning the road, the main causes of 

accidents comprise inadequate lighting or traffic signs as well as road slipperiness. 
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Chapter 3 elaborates on the consequences of motor vehicle accidents that relate to human-

health loss and financial cost. In particular, health impact pertains to external injures of the 

person involved as well as injuries of his/her internal organs; but also to mental and post-

traumatic stress disorders. The financial cost includes medical and non-medical injury-

rehabilitation costs, the deprivation of productive capacity, property loss, administrative costs 

and reparations. 

Chapter 4 describes the notion of road traffic safety as well as the measures that must be 

taken for the prevention of motor vehicle accidents. Particularly the strategic goals pertaining 

to road traffic safety of the next years for Europe relating to the vehicle, the use of the road, 

the road infrastructure, technology and law enforcement are mentioned. In conclusion, in 

order to achieve an effective response to the challenge of motor vehicle accidents it is 

necessary to take measures with respect to the education of people, the evaluation of drivers, 

the special care of elderly drivers along with individual preventive measures. 
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ΣΡΟΥΑΗΑ ΑΣΤΥΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΔ ΠΡΟΔΚΣΑΔΗ 

 

ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

Ζ επεκεξία ησλ ιαψλ θαη ε αλάπηπμε ηνπ πνιηηηζκνχ νθείιεηαη θαηά θχξην ιφγν 

ζηελ εθεχξεζε ησλ κέζσλ θίλεζεο, ηα νπνία απφ ηα πξψηα ζηάδηα ηεο εθεχξεζήο ηνπο 

πξνθάιεζαλ πξαγκαηηθή επαλάζηαζε. Ζ κεγαιχηεξε ηερλνινγηθή εμέιημε ησλ κεηαθνξηθψλ 

κέζσλ, πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλζξψπηλσλ αλαγθψλ έθεξε ζην 

πξνζθήλην ην απηνθίλεην ην νπνίν άιιαμε ξηδηθά ηελ φςε ηεο αλζξσπφηεηαο. 

Ζ ηαρχηαηε αλάπηπμε ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη ηεο νδηθήο θπθινθνξίαο κεηά ηελ 

ηειεηνπνίεζε ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ηε βειηίσζε ησλ ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ νδψλ, 

θπξίσο κεηά ηνλ Β΄ Παγθφζκην Πφιεκν, βνήζεζε ζεκαληηθά ηελ πξνζπάζεηα ησλ 

αλζξψπσλ. Ζ εμέιημε ησλ νρεκάησλ θαη θπξίσο ηνπ ηδησηηθήο ρξήζεο επηβαηηθνχ 

απηνθηλήηνπ, έθεξε κηα πξαγκαηηθή επαλάζηαζε ζηε δηαθίλεζε αγαζψλ θαη πξνζψπσλ, κε 

απνηέιεζκα λα ππάξρεη κηα ζπλερήο αχμεζε ηεο θηλεηηθφηεηαο ηνπ πιεζπζκνχ, ιφγσ ηεο 

κείσζεο ηνπ ρξφλνπ δηάλπζεο ησλ απνζηάζεσλ θαη ηεο επθνιίαο κεηαθίλεζεο. Όκσο κε ηελ 

επξεία δηάδνζε ηνπ απηνθηλήηνπ θαη κε ηε ρξήζε ηνπ δεκηνπξγήζεθαλ δπζεπίιπηα 

πξνβιήκαηα ζηε δσή ηνπ αλζξψπνπ. 

Ζ δνκή θαη ε ιεηηνπξγία θάζε πνιηηείαο, ε ζπκπεξηθνξά ηνπ πνιίηε θαη ηνπ 

θνηλσληθνχ ζπλφινπ, ν βαζκφο αλάπηπμεο θαη ν πνιηηηζκφο ζε κηα ρψξα θξίλεηαη κεηαμχ 

άιισλ απφ ην δείθηε ησλ ηξνραίσλ αηπρεκάησλ πνπ θαηέρεη ε ρψξα απηή θαη απφ ην 

ζεβαζκφ ζηελ πξνζηαζία ηεο αλζξψπηλεο δσήο. 

 

Ζ ξαγδαία εμέιημε ησλ νρεκάησλ είρε αξλεηηθά απνηειέζκαηα, γηαηί βξήθε ηε ρψξα 

καο απξνεηνίκαζηε. Απφ πιεπξάο ππνδνκψλ γηαηί δελ ππήξραλ αζθαιείο δξφκνη γηα ηελ 

θπθινθνξία θαη απφ πιεπξάο πιεζπζκνχ γηαηί δελ ππήξρε θπθινθνξηαθή αγσγή. Ζ εκπεηξία 

ησλ άιισλ επξσπατθψλ θξαηψλ πνπ ήηαλ πην αλεπηπγκέλα ζε νδηθφ πεξηβάιινλ ήηαλ θαιφο 

γλψκνλαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ζηελ Διιάδα, κε κφλε δηαθνξά φηη εδψ 

δελ ππήξραλ ηα νηθνλνκηθά κέζα θαη ε ζέιεζε γηα ζθιεξά κέηξα. Έηζη ηα αηπρήκαηα 

απμάλνληαλ άλαξρα θαη επεξέαδαλ θαη ην θνηλσληθφ ζχλνιν απφ πιεπξάο δπζκελψλ 

απνηειεζκάησλ.  

ηελ Διιάδα νη παξάκεηξνη πνπ επεξεάδνπλ ην ηξνραίν αηχρεκα, νη δπζκελείο 

επηπηψζεηο ηνπ ζην ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ρψξαο θαη ηα ζηνηρεία πνπ θαζεκεξηλά 
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θαηαγξάθνληαη, απνηεινχλ αδηάςεπζην γεγνλφο φηη ππάξρεη έληνλν πξφβιεκα νδηθήο 

αζθάιεηαο πνπ επηδεηά άκεζε επίιπζε. Σν πξφβιεκα είλαη πνιπζχλζεην θαη πνιχπινθν, 

επεξεάδεηαη δε απφ πνιινχο παξάγνληεο, φπσο ην νδηθφ πεξηβάιινλ, ην φρεκα, ν νδεγφο θαη 

απφ ην ζχζηεκα επηηήξεζεο θαη ειέγρνπ φισλ απηψλ. Ζ αληηκεηψπηζή ηνπ πξέπεη λα είλαη 

ζπιινγηθή, ζπλνιηθή, ζπληνληζκέλε θαη πξνγξακκαηηζκέλε πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ ηα 

πνζεηά απνηειέζκαηα. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1: ΣΟ ΜΔΓΔΘΟ ΣΟΤ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΟ ΣΧΝ 

ΣΡΟΥΑΗΧΝ ΑΣΤΥΖΜΑΣΧΝ 

 

Ζ θπθινθνξία ησλ νρεκάησλ είλαη κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο εθδειψζεηο ηεο 

ζχγρξνλεο θαη νηθνλνκηθήο δσήο απφ θάζε άπνςε. Ο αξηζκφο ησλ δηαθηλνχκελσλ αηφκσλ 

θαη αληηθεηκέλσλ, πνπ θπθινθνξνχλ θαζεκεξηλά ζηνπο δξφκνπο παγθνζκίσο είλαη 

ηεξάζηηνο, ηα θεθάιαηα πνπ επελδχνληαη ζ‟ απηή ηε δξαζηεξηφηεηα ζε νρήκαηα, ζε 

απηνθηλεηφδξνκνπο, ζπζηήκαηα ξπζκίζεσο θπθινθνξίαο θ.ιπ. είλαη ππέξνγθα. Όκσο απηή ε 

ίδηα ε θπθινθνξία ησλ απηνθηλήησλ έρεη θαη έλα ζιηβεξφ πξνλφκην: Σα ηξνραία αηπρήκαηα 

θαη ηηο αλζξψπηλεο απψιεηεο ή ζσκαηηθέο βιάβεο, θαζψο θαη ηηο πιηθέο δεκηέο πνπ 

πξνθαινχληαη. 

Χο νδηθό ηξνραίν αηύρεκα νξίδεηαη θάζε ζπκβάλ πνπ ζπληειείηαη ζηνπο δξφκνπο 

δεκφζηαο ρξήζεο απφ έλα ή πεξηζζφηεξα θηλνχκελα νρήκαηα θαη πνπ πξνθαιεί ην ζάλαην ή 

ηνλ ηξαπκαηηζκφ ελφο ή πεξηζζφηεξσλ πξνζψπσλ.[1] 

Σα ηξνραία αηπρήκαηα είλαη έλα επηθίλδπλα απμαλφκελν θνηλσληθφ πξφβιεκα, ην 

νπνίν επεξεάδεη θάζε κέινο ηεο θνηλσλίαο καο, θαη ηδηαίηεξα ηα λεφηεξα άηνκα, ηελ πην 

πνιχηηκε ειηθηαθή θαηεγνξία γηα ηνλ θνηλσληθφ ηζηφ. Πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο απφ 

ηνπο αλζξψπνπο πνπ εκπιέθνληαη ζε ηξνραία αηπρήκαηα, θαη δπζηπρψο πνιιέο θνξέο ράλνπλ 

ηε δσή ηνπο είλαη λένη ειηθίαο 15-44 θαη ζπλήζσο απηνί πνπ είλαη επηθνξηηζκέλνη κε ηελ 

εμαζθάιηζε ηεο δηαβίσζεο γηα κηα νηθνγέλεηα. 

Σν πξψην θαηαγξακκέλν επίζεκα ζηελ ηζηνξία ζαλαηεθφξν ηξνραίν αηχρεκα απφ 

απηνθίλεην ζπλέβε ζηηο 18-8-1896 ζηελ Αγγιία. Σφηε ζθνηψζεθε ν Βξεηαλφο νδεγφο 

απηνθηλήηνπ, ν νπνίνο νδεγνχζε θηλνχκελνο κε ηαρχηεηα πεξίπνπ επηά ρηιηνκέηξσλ ηελ ψξα. 

πλέπεηα απηνχ ηνπ αηπρήκαηνο ήηαλ λα θαηαξηηζηεί ν λφκνο ηεο εξπζξάο ζεκαίαο, 

ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν κπξνζηά απφ θάζε απηνθίλεην έπξεπε λα πξνεγείηαη άηνκν πνπ λα 

θξαηά ζην ρέξη ηνπ θφθθηλε ζεκαία. Όηαλ ζα λχρησλε, έπξεπε λα θξαηά θφθθηλν θαλάξη 

αλακκέλν θαη θνπδνχλη, ην νπνίν έπξεπε λα θξνχεη ζπλερψο. 

Σν πξψην θαηαγεγξακκέλν ηξνραίν αηχρεκα ζηελ Διιάδα ήηαλ απηφ πνπ έγηλε ζηελ 

Πχιε ηνπ Αδξηαλνχ ην πξσί ηεο 5εο Μαξηίνπ 1907, φπνπ ν γηνο ηνπ ππνπξγνχ Νηθφιανπ 

ηκφπνπινπ ρηχπεζε θαη παξέζπξε κε ην απηνθίλεηφ ηνπ ηελ πεδή Βακβαθά Δπθξνζχλε. 

Γπζηπρψο ν νδεγφο ηνπ νρήκαηνο παξάηεζε ην ζχκα ζηνλ ηφπν ηνπ αηπρήκαηνο θαη ηηο 

πξψηεο βνήζεηεο θαη ηε κεηαθνξά αλέιαβε ν πξίγθηπαο Αλδξέαο, ν νπνίνο αθνινχζεζε κε ην 

απηνθίλεηφ ηνπ. Μεηά απφ απηή ηελ αλαθνξά νη πνιίηεο άξρηζαλ λα αλεζπρνχλ ζρεηηθά κε 
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ηελ θπθινθνξία ησλ νρεκάησλ. Ζ πξψηε αλαθνξά ηξνραίνπ ζαλαηεθφξνπ αηπρήκαηνο 

ζπλέβε ηνλ Απξίιην ηνπ 1914[2] . 

 

 

1.1 Γηάθξηζε ησλ ηξνραίσλ αηπρεκάησλ 

Σα νδηθά ηξνραία αηπρήκαηα δηαθξίλνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο αλάινγα κε ηα 

απνηειέζκαηα πνπ επηθέξνπλ θαη είλαη: 

1. Σξνραία Αηπρήκαηα Τιηθώλ Εεκηώλ 

Σα αηπρήκαηα απηά είλαη θαη ηα πιένλ αλψδπλα, θαζφηη δελ δηαθπβεχεηαη ην αγαζφ 

ηεο δσήο ησλ νδεγψλ πνπ ελεπιάθεζαλ ζην αηχρεκα. Ζ απνθαηάζηαζε ησλ δεκηψλ  

δηεπζεηείηαη είηε κε ζπκβηβαζκφ κεηαμχ ησλ θαη πιεξσκή απφ ηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, 

είηε δηθαζηηθά, αλ ππάξρεη δηρνγλσκία γηα ην πνηνο επζχλεηαη. Πνιιέο θνξέο ζηα αηπρήκαηα 

απηά δελ ελεκεξψλεηαη ε Σξνραία, κε απνηέιεζκα λα είλαη δχζθνιε ε θαηαγξαθή ηνπο. 

2. Σξνραία Αηπρήκαηα κε Σξαπκαηηζκό. Απηά αλάινγα κε ηε βαξχηεηα ηνπ 

ηξαπκαηηζκνχ ρσξίδνληαη ζε: 

 ζνβαξά, φηαλ ππάξρεη βαξηά ηξαπκαηηζκέλν άηνκν, θαη 

 ειαθξά, εάλ έρνπκε κηθξήο έθηαζεο ζσκαηηθέο βιάβεο. 

Ο δηαρσξηζκφο ηεο ζνβαξφηεηαο ηνπ ηξαπκαηηζκνχ γίλεηαη απφ ην γηαηξφ ή ην 

λνζνθνκείν πνπ επειήθζε ηνπ πεξηζηαηηθνχ θαη απνγξάθεηαη ζηελ ηαηξνδηθαζηηθή έθζεζε 

πνπ απνζηέιιεηαη γηα ζπκπιήξσζε ηεο δηθνγξαθίαο. 

3. Θαλαηεθόξα Σξνραία Αηπρήκαηα. Όηαλ ππάξρεη ζάλαηνο ελφο ή πεξηζζνηέξσλ 

εκπιεθνκέλσλ ζην αηχρεκα αλζξψπσλ. 

ηα ζαλαηεθφξα θαη ζηα αηπρήκαηα κε ηξαπκαηηζκφ ζπληάζζεηαη απηεπάγγειηα απφ 

ηελ αζηπλνκία δηθνγξαθία πξνο θαηαινγηζκφ ησλ πνηληθψλ επζπλψλ θαη εμαθξίβσζε ησλ 

παξαβαηψλ ηνπ Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο ε νπνία κεηά ηελ πεξαίσζή ηεο απνζηέιιεηαη 

ζηνλ Δηζαγγειέα θαη εηζάγεηαη ε ππφζεζε ζε δίθε φπνπ θαηαδηθάδνληαη νη παξαβάηεο κε 

δηάθνξεο πνηλέο. 

Ο δηαρσξηζκφο απηφο είλαη δπζρεξήο, αιιά θαη επηζθαιήο, ειάρηζηα δε εμππεξεηεί 

ηελ νξγάλσζε ηεο πξφιεςεο. Σν γεγνλφο απηφ εχθνια γίλεηαη αληηιεπηφ αλ ιάβνπκε ππφςε 

φηη: ν νξηζκφο ηνπ λεθξνχ ελφο νδηθνχ ηξνραίνπ αδηθήκαηνο δηαθέξεη απφ ρψξα ζε ρψξα. Ο 

νξηζκφο πνπ πξνηείλεηαη απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή γηα ηελ Δπξψπε είλαη λα ζεσξείηαη 

λεθξφο απφ ηξνραίν ην άηνκν πνπ πεζαίλεη κέζα ζε 30 εκέξεο απφ ηε ζηηγκή ηνπ αηπρήκαηνο 

θαη εμαηηίαο απηνχ. [3] 
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Πνιιέο επξσπατθέο θαη άιιεο ρψξεο, κεηαμχ απηψλ θαη ε ρψξα καο, έρνπλ πηνζεηήζεη 

απηφλ ηνλ νξηζκφ. Όκσο ππάξρνπλ αξθεηέο ρψξεο, νη νπνίεο αθνινπζνχλ δηαθνξεηηθνχο 

νξηζκνχο. Γηα παξάδεηγκα ζηελ Ηζπαλία ζεσξνχληαη λεθξνί ηξνραίνπ αηπρήκαηνο φζνη 

πεζαίλνπλ ζε 24 ψξεο απφ ηε ζηηγκή ηνπ αηπρήκαηνο, ζηελ Απζηξία κέζα ζε 3 εκέξεο, ζηε 

Γαιιία ζε 6 εκέξεο, ζηελ Ηηαιία ζε 7 εκέξεο θαη ζηηο ΖΠΑ ζε 1 ρξφλν.[3] 

ηα ζαλαηεθφξα ηξνραία αηπρήκαηα έρνπκε ηε δηάπξαμε ηνπ αδηθήκαηνο ηεο 

αλζξσπνθηνλίαο απφ ακέιεηα. Σν αδίθεκα απηφ πξνβιέπεηαη θαη ηηκσξείηαη: Απφ ην άξζξν 

302 ηνπ πνηληθνχ θψδηθα. ηα ηξνραία αηπρήκαηα ζσκαηηθψλ βιαβψλ έρνπκε δηάπξαμε ηνπ 

αδηθήκαηνο ηεο πξφθιεζεο ζσκαηηθήο βιάβεο απφ ακέιεηα. Ζ πξάμε απηή πξνβιέπεηαη θαη 

ηηκσξείηαη απφ ην άξζξν 314 ηνπ πνηληθνχ θψδηθα. 

χκθσλα κε ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο (ΠΟΤ), ην 2002 ηα νδηθά ηξνραία 

αηπρήκαηα ήηαλ ε 11ε θαηά ζεηξά αηηία ζαλάηνπ θαη αληηζηνηρνχζαλ ζην 2,1% ησλ ζαλάησλ 

παγθνζκίσο. πγθεθξηκέλα, πεξίπνπ 1,2 εθαηνκκχξηα άηνκα έραζαλ ηε δσή ηνπο ζε νδηθά 

ηξνραία αηπρήκαηα θαη 20-50 εθαηνκκχξηα άηνκα ηξαπκαηίζηεθαλ ή ππέζηεζαλ κφληκε 

αλαπεξία.[4] Μάιηζηα, ζηηο ειηθίεο 15-29 εηψλ, ηα ηξνραία αηπρήκαηα απνηεινχλ ηελ 

θπξίαξρε αηηία ζαλάηνπ, φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ έθζεζε ηνπ Π.Ο.Τ. ην 2015. 

 

 

 

 

Δηάγξακκα 1: Οη δέθα θπξίαξρεο αηηίεο ζαλάηνπ γηα ειηθίεο 15-29 εηώλ. 
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Ζ νηθνλνκηθή άπνςε ηεο επηβάξπλζεο είλαη έλα ζεκαληηθφ δήηεκα εθφζνλ ε 

ζεξαπεία θαη ε απνθαηάζηαζε ησλ ηξαπκαηηψλ αληηπξνζσπεχεη έλα κεγάιν πνζνζηφ πνιιψλ 

εζληθψλ πξνυπνινγηζκψλ γηα ηελ πγεία. ρεδφλ ην 2% ηνπ αθαζάξηζηνπ εγρψξηνπ πξντφληνο 

ζε ρψξεο πςεινχ εηζνδήκαηνο δηαηίζεηαη γηα ηξαχκαηα πξνθαινχκελα απφ νδηθά 

αηπρήκαηα, ελψ γηα ηηο ρακεινχ θαη κεζαίνπ εηζνδήκαηνο δηαηίζεληαη γηα ηξαχκαηα 

πξνθαινχκελα απφ νδηθά αηπρήκαηα, ελψ γηα ηηο ρακεινχ θαη κεζαίνπ εηζνδήκαηνο ρψξεο, 

ην πνζνζηφ απηφ είλαη 5%.[5] 

 

 Ζ πιεηνςεθία ησλ νδηθψλ ηξνραίσλ αηπρεκάησλ, πεξίπνπ 90% αθνξά ζηηο 

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο δειαδή ζε ρψξεο ρακεινχ-κεζαίνπ εηζνδήκαηνο φπνπ βξίζθεηαη ην 

82% ηνπ παγθφζκηνπ πιεζπζκνχ. Απηέο εκθαλίδνπλ έλα δπζαλάινγα κεγάιν αξηζκφ 

ζαλάησλ ζε ζρέζε κε ην επίπεδν απηνθίλεζεο πνπ αθνξά κφλν ην 54% ησλ 

θαηαγεγξακκέλσλ απηνθίλεησλ παγθνζκίσο. Μφλν ην 10% ησλ ζαλάησλ απφ ηξνραία 

αηπρήκαηα παξνπζηάδεηαη ζε ρψξεο πςεινχ εηζνδήκαηνο. 

 

Δηάγξακκα 2: Πιεζπζκόο, ζάλαηνη από ηξνραία αηπρήκαηα θαη άδεηεο 

θπθινθνξίαο νρεκάηωλ αλά ρώξα ζπγθεθξηκέλεο εηζνδεκαηηθήο θαηεγνξίαο. 

 

Πεγή:World Health Organization, Global Status on road Safety 2015 

 

Σν 2013, ζχκθσλα κε ηελ εηήζηα έθζεζε ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο, 

πέζαλαλ ζπλνιηθά 1,25 εθαηνκκχξηα άλζξσπνη. Οη αξηζκφο ησλ λεθξψλ απφ ηα ηξνραία 

παξακέλεη ζρεηηθά ζηαζεξφο απφ ην 2007 παξά ηελ αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ θαη ηνπ αξηζκνχ 

ησλ νρεκάησλ ζηνλ θφζκν, επηζεκαίλεη ν Π.Ο.Τ. 
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Δηάγξακκα 3: Αξηζκόο ζαλάηωλ από ηξνραία αηπρήκαηα παγθνζκίωο 

 

 

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

 

1.2 Καηάζηαζε ζηελ Δπξώπε 

ηελ Δπξψπε ε θαηάζηαζε είλαη ζαθψο θαιχηεξε, ρσξίο σζηφζν λα ζεκαίλεη πσο 

δελ ππάξρνπλ αθφκε ζεκαληηθά πεξηζψξηα βειηίσζεο. Οη ρψξεο πςεινχ εηζνδήκαηνο ζηελ 

Δπξψπε έρνπλ ην ρακειφηεξν πνζνζηφ ζλεζηκφηεηαο ζηελ νδηθή θπθινθνξία (11,0 αλά 

100.000 θαηνίθνπο) θαη αθνινπζνχληαη απφ απηέο ηεο Γχζεο ηνπ Π.Ο.Τ. (12,0 αλά 100.000 

θαηνίθνπο).[6] χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ 2014, ζηελ Δπξψπε έραζαλ ηε δσή ηνπο ζε έλα 

ρξφλν 25.700 άλζξσπνη, ελψ ηξαπκαηίζηεθαλ ζνβαξά πάλσ απφ 200.000 άηνκα. Σα λνχκεξα 

απηά απνηεινχλ ηεξάζηηα επηηπρία θαζψο απαξηζκνχλ 5.700 ιηγφηεξνπο ζαλάηνπο απ‟φηη ην 

2010, κηα κείσζε ηεο ηάμεο ηνπ 18%. Σν 2000 ειάρηζηα κέιε ηεο Δπξψπεο είραλ ιηγφηεξνπο 

απφ 80 ζαλάηνπο απφ ηξνραία αηπρήκαηα αλά εθαηνκκχξην θαηνίθσλ, ελψ ην 2014 κφλν 

πέληε ρψξεο ππεξβαίλνπλ απηφλ ηνλ αξηζκφ. Γεληθά ζηελ Δπξψπε ν κέζνο φξνο θπκαίλεηαη 

ζηνπο 51 ζαλάηνπο αλά εθαηνκκχξην θαηνίθσλ, κε πεξηνξηζκέλεο ρψξεο λα εκθαλίδνπλ 
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κεγάιε πξφνδν θαη εμαηξεηηθέο επηδφζεηο, π.ρ. νπεδία, Ζλσκέλν Βαζίιεην, Οιιαλδία θαη 

Μάιηα, θαζψο βξίζθνληαη ζε επίπεδα θάησ ησλ 30 λεθξψλ/εθαηνκκχξην θαηνίθσλ, αιιά θαη 

ρψξεο πνπ έρνπλ κείλεη αξθεηά πίζσ ζηα επηζπκεηά επίπεδα νδηθήο αζθάιεηαο, θαζψο 

θαηακεηξνχλ πάλσ απφ 80 λεθξνχο/εθαηνκκχξην θαηνίθσλ, π.ρ. Λεηνλία, Ρνπκαλία, 

Βνπιγαξία, Ληζνπαλία, Πνισλία.[7] 

 

 

Δηάγξακκα 4: Νεθξνί αλά εθαηνκκύξην θαηνίθνπο ηωλ θξαηώλ ηεο Επξώπεο γηα 

ην 2010 θαη ην 2014. 

 

Πεγή: Care (EU road accidents database) 

 

χκθσλα κε ηηο ζηαηηζηηθέο ηνπ 2017 γηα ηελ νδηθή αζθάιεηα πνπ δεκνζίεπζε ε 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ζεκεηψζεθε, γηα ην δεχηεξν θαηά ζεηξά έηνο, κείσζε θαηά πεξίπνπ 

2% ηνπ αξηζκνχ ησλ ζαλάησλ απφ ηξνραία αηπρήκαηα. Σν 2017 έραζαλ ηε δσή ηνπο ζηνπο 

δξφκνπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 25.300 άλζξσπνη, ήηνη 300 ιηγφηεξνη απφ φηη ην 2016 (-

2%) θαη 6.200 ιηγφηεξνη απφ φηη ην 2010 (-20%). Παξφιν πνπ ε ηάζε είλαη ελζαξξπληηθή, ε 

επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο Δ.Δ. γηα ηε κείσζε ησλ ζαλάησλ απφ ηξνραία αηπρήκαηα θαηά ην 

ήκηζπ κεηαμχ ηνπ 2010 θαη ηνπ 2020 ζα απνηειέζεη πιένλ κεγάιε πξφθιεζε. Δπηπιένλ, 

εθηηκάηαη φηη άιινη 135.000 άλζξσπνη ηξαπκαηίζηεθαλ ζνβαξά ηνλ πεξαζκέλν ρξφλν, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ελφο κεγάινπ πνζνζηνχ επάισησλ ρξεζηψλ: πεδνί, πνδειάηεο θαη 

κνηνζηθιεηηζηέο. Οη ζάλαηνη θαη νη ηξαπκαηηζκνί απφ ηξνραία αηπρήκαηα πιήηηνπλ φρη κφλν 
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ηα ίδηα ηα ζχκαηα αιιά θαη ηελ θνηλσλία ζπλνιηθά, κε εθηηκψκελν θνηλσληθννηθνλνκηθφ 

θφζηνο πνπ αλέξρεηαη ζε 120 δηο. Δπξψ εηεζίσο. 

Με κέζν φξν 49 ζαλάηνπο απφ ηξνραία αηπρήκαηα αλά εθαηνκκχξην θαηνίθσλ, ην 

επξσπατθφ νδηθφ δίθηπν παξέκεηλε καθξάλ ην αζθαιέζηεξν ζηνλ θφζκν ην 2017. Δληφο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, ε νπεδία (25 ζάλαηνη αλά εθαηνκκχξην θαηνίθσλ), ην Ζλσκέλν 

Βαζίιεην (27), νη Κάησ Υψξεο (31) θαη ε Γαλία (32) αλέθεξαλ ηα θαιχηεξα ζηνηρεία γηα ην 

2017. ε ζχγθξηζε κε ην 2016, ε Δζζνλία θαη ε ινβελία αλέθεξαλ ηε κεγαιχηεξε κείσζε 

ζαλάησλ, κε -32% θαη -20% αληίζηνηρα. Δπηπιένλ, ε δηαθνξά επηδφζεσλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ 

κειψλ κεηψζεθε αθφκε πεξηζζφηεξν ην 2017, κε θαηαγεγξακκέλα πνζνζηά ζαλαηεθφξσλ 

ηξνραίσλ αηπρεκάησλ πςειφηεξα απφ 80 ζαλάηνπο αλά εθαηνκκχξην θαηνίθσλ κφλν ζε δχν 

θξάηε κέιε (Ρνπκαλία θαη Βνπιγαξία).[8] 

Παξάξηεκα 

Θάλαηνη από ηξνραία αηπρήκαηα αλά εθαηνκκύξην θαηνίθσλ 

Πξνθαηαξηηθέο ζηαηηζηηθέο αλά ρώξα γηα ην 2017 

 2010 2016 2017 2016-2017 2010-2107 

Βέιγην 77 56 55 -3% -26% 

Βνπιγαξία 105 99 96 -4% -12% 

Σζέρηθε 

Γεκνθξαηία 

77 58 54 -6% -28% 

Γαλία 46 37 32 -13% -28% 

Γεξκαλία 45 39 38 -1% -13% 

Δζζνλία 59 54 36 -32% -39% 

Ηξιαλδία 47 39 33 -15% -25% 

Διιάδα 112 76 69 -10% -41% 

Ηζπαλία 53 39 40 2% -25% 

Γαιιία 64 54 53 -1% -13% 

Κξναηία 99 73 80 8% -22% 

Ηηαιία 70 54 56 3% -18% 

Κύπξνο 73 54 62 15% -12% 

Λεηνλία 103 80 70 -14% -38% 

Ληζνπαλία 95 66 67 0% -36% 

Λνπμεκβνύξγν 64 56 47 -13% -25% 

Οπγγαξία 74 62 64 3% -16% 
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Μάιηα 31 51 43 -17% 46% 

Κάησ Υώξεο 32 31 31 0% -1% 

Απζηξία 66 50 47 -5% -25% 

Πνισλία 102 80 75 -6% -28% 

Πνξηνγαιία 80 54 62 14% -31% 

Ρνπκαλία 117 97 98 1% -19% 

ινβελία 67 63 50 -20% -25% 

ινβαθία 65 51 57 12% -13% 

Φηλιαλδία 51 47 39 -18% -22% 

νπεδία 28 27 25 -6% -5% 

Ζλσκέλν 

Βαζίιεην 

30 28 27 -5% -7% 

ΔΔ 63 50 49 -2% -20% 

Πίλαθαο 1: Θάλαηνη από ηξνραία αηπρήκαηα αλά εθαηνκκύξην θαηνίθωλ[8] 

 

1.3 Σν κέγεζνο ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ ηξνραίσλ αηπρεκάησλ ζηελ Διιάδα 

Βάζεηο δεδνκέλσλ ζηελ Διιάδα: 

Οη θνξείο πνπ αζρνινχληαη ζηελ Διιάδα κε ηελ νδηθή αζθάιεηα θαη ελδηαθέξνληαη 

γηα ηα ζηνηρεία νδηθψλ αηπρεκάησλ είλαη: ηα Τπνπξγεία Δζσηεξηθώλ θαη Γηνηθεηηθήο 

Αλαζπγθξόηεζεο, ηα Τπνπξγεία Μεηαθνξώλ θαη Τπνδνκώλ, Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε 

(Γηεύζπλζε Σξνραίαο), ε Διιεληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία (ΔΛΛ.ΣΑΣ), νη Αξκόδηεο 

Σερληθέο Τπεξεζίεο Οδηθήο πληήξεζεο ησλ Πεξηθεξεηώλ, ε Δηδηθή Μόληκε Δπηηξνπή 

Οδηθήο Αζθάιεηαο ηεο Βνπιήο, Οκάδα Δπηζηεκόλσλ ηνπ Δζληθνύ Μεηζόβηνπ 

Πνιπηερλείνπ θαη ηα ινηπά Δξεπλεηηθά Ηδξύκαηα. 

Ζ Έξεπλα Οδηθώλ Σξνραίσλ Αηπρεκάησλ δηελεξγείηαη ζε κεληαία βάζε θαη 

παξαθνινπζεί, θαηά Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα, γηα θάζε κήλα ρσξηζηά, ηνλ αξηζκφ ησλ νδηθψλ 

ηξνραίσλ αηπρεκάησλ θαηά βαξχηεηα (ζαλαηεθφξα θαη/ή κε ηξαπκαηηζκνχο) θαη ηνλ αξηζκφ 

ησλ παζφλησλ αηφκσλ θαηά θαηεγνξία απηψλ (νδεγνί, κεηαθεξφκελνη, πεδνί). 

ε εηήζηα βάζε γίλεηαη επξχηεξε αλάιπζε ησλ αηπρεκάησλ. Αξκφδηεο γηα ηε 

ζπκπιήξσζε ησλ Γειηίσλ Οδηθώλ Σξνραίσλ Αηπρεκάησλ (Γ.Ο.Σ.Α.) είλαη νη 

Αζηπλνκηθέο θαη Ληκεληθέο Αξρέο ηεο Υψξαο. 

Σν θαηψηεξν επίπεδν αλάιπζεο ηνπ ηφπνπ πνπ ζπλέβε έλα νδηθφ ηξνραίν αηχρεκα 

είλαη ε Γεκνηηθή- Σνπηθή Κνηλφηεηα πνπ πεξηγξάθεηαη κε 8ςήθην γεσγξαθηθφ θσδηθφ. Ζ 
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πεξηνδηθφηεηα ζπιινγήο ησλ ζηνηρείσλ είλαη κεληαία. Κπξηφηεξεο κεηαβιεηέο είλαη: ηφπνο 

αηπρήκαηνο, είδνο νδνχ, παζφληεο, ζπλζήθεο νδνζηξψκαηνο θαη ηχπνο νδνχ. 

Ννκνζεηηθή βάζε ηεο Έξεπλαο Οδηθψλ Σξνραίσλ Αηπρεκάησλ είλαη ε 93/704 

Απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

Πεξίνδνο αλαθνξάο: Ζκεξνινγηαθφο κήλαο  

Α. Πξνζσξηλά ζηνηρεία αλαθνηλψλνληαη 2 κήλεο κεηά ηνλ κήλα ηνπ αηπρήκαηνο. 

 Β. Οξηζηηθά ζηνηρεία αλαθνηλψλνληαη 10 κήλεο κεηά ην έηνο αλαθνξάο.[9]  

Ζ Διιάδα ζπλνιηθά βξίζθεηαη πςειά ζηνπο δείθηεο ησλ ηξνραίσλ δπζηπρεκάησλ 

ζηελ Δπξψπε ησλ «28» θαη αξθεηά πάλσ απφ ηνλ επξσπατθφ κέζν φξν παξφηη έρεη 

θαηαγξαθεί κηα ζεκαληηθή κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ηξνραίσλ κεηαμχ ηνπ 2008 θαη ηνπ 2014 

πνπ πιεζηάδεη ην 48%. 

ηελ Διιάδα, ζην δεχηεξν κηζφ ηνπ πξνεγνχκελνπ αηψλα, ν αξηζκφο ησλ νδηθψλ 

αηπρεκάησλ θαη ησλ παζφλησλ ζε απηά απμάλνληαλ ζπλερψο έσο ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

΄90. 

Σα ηειεπηαία 22 ρξφληα απφ ην 1995 έσο θαη ην 2016 είρακε ζπλνιηθά 33.426 

Νεθξνχο θαη 53.628 Βαξηά Σξαπκαηίεο, εηδηθφηεξα απφ ην: 

 1995-1999 είρακε 10.603 Νεθξνχο (5,80/εκέξα) θαη 20.368 Βαξηά Σξαπκ. 

 2000-2004 είρακε 8.826 Νεθξνχο (4,84/εκέξα) θαη 14.789 Βαξηά Σξαπκ. 

 2005-2009 είρακε 7.936 Νεθξνχο (4,35/εκέξα) θαη 9.660 Βαξηά Σξαπκ. 

 2010-2014 είρακε 6.061 Νεθξνχο (3,32/εκέξα) θαη 8.811 Βαξηά Σξαπκ. 

 2015-2016 είρακε 1.612 Νεθξνχο (2,29/εκέξα) θαη 1.929 Βαξηά Σξαπκ. 

Δηάγξακκα 5:Νεθξνί θαη βαξηά ηξαπκαηίεο από ηξνραία αηπρήκαηα από ην 

1995-2016 
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Όπσο παξαηεξνχκε απφ ην Γηάγξακκα νη ζάλαηνη απφ ηξνραία αηπρήκαηα βαίλνπλ 

κεηνχκελνη εάλ εμαηξέζνπκε ην έηνο 2016 φπνπ ζεκεηψζεθαλ 807 ζάλαηνη έλαληη 793 ην 

2015 (αχμεζε 0.14%). [3] 

Απηή ε κείσζε νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο νη θπθινθνξηαθνί 

θφξηνη κεηψζεθαλ κεηαμχ 2009-2015 θαηά πεξίπνπ 30%. Αιιά θαη θάπνηνη άιινη 

παξάγνληεο, φπσο ε ζηαδηαθή βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ νδηθνχ καο δηθηχνπ θαη ε 

ηερλνινγηθή αλάπηπμε ζηα ζέκαηα ελεξγεηηθήο/παζεηηθήο αζθάιεηαο πνπ παξέρνπλ ηα 

ζχγρξνλα απηνθίλεηα. Όκσο ην πξφβιεκα παξακέλεη κεγάιν θαη φπσο εθηηκάηαη ζην 

πφξηζκα ηεο Δηδηθήο Μφληκεο Δπηηξνπήο ηεο Βνπιήο γηα ηελ νδηθή αζθάιεηα ηα ηειεπηαία 

16 ρξφληα  ( 2000-2015) ε ρψξα καο δαπάλεζε κε βάζε ηα παξαπάλσ πξαγκαηηθά ζηνηρεία 

πεξηζζφηεξα απφ 81.181.704.000 δηο. επξώ δειαδή ην ¼ ηνπ ρξένπο καο. Δίλαη πφξνη πνπ 

ζηεξήζεθαλ απφ ηα ζρνιεία, ηα λνζνθνκεία, ηελ αλάπηπμε ηνπ ηφπνπ φπσο αλέθεξε ε 

Μφληκε Δπηηξνπή Οδηθήο Αζθάιεηαο ηνπο Βνπιήο θαη εάλ έλα κηθξφ κέξνο απηνχ ηνπ πνζνχ 

είρε δηαηεζεί ζηελ πξφιεςε, ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα ζα ήηαλ ππεξπνιιαπιάζηα, πξψηα απφ 

φια ιηγφηεξα ζχκαηα θαη αληαπνδνηηθφ φθεινο απφ 10 έσο 100 θνξέο ηνπ επελδπφκελνπ 

πνζνχ ζε κέηξα πξφιεςεο.[10] 

 

ηελ Διιάδα, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπο Σξνραίαο, απφ ηνλ Ηαλνπάξην-Ηνχλην ηνπ 

2018 ζπλέβεζαλ 294 ζαλαηεθφξα αηπρήκαηα. 

 

ε απηά έραζαλ ηε δσή ηνπο 41 λένη κεηαμχ 18 θαη 25 εηψλ, απνηειψληαο ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ (13,9%) κεηαμχ ησλ ζπκάησλ έσο 55 εηψλ ζηελ άζθαιην. Έσο 17 εηψλ 

ην κνηξαίν πνζνζηφ αγγίδεη ην 1,7%, κεηαμχ 26 θαη 35 εηψλ ην 12,6% ( 37 λεθξνί), ην 12,9% 

( 38 λεθξνί) ζηελ ειηθηαθή θαηεγνξία κεηαμχ 36 θαη 45 εηψλ θαη ην 13,3% ( 39 ζχκαηα) 

κεηαμχ 46 θαη 55 εηψλ. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζπκάησλ απφ δπζηπρήκαηα θαηαγξάθεηαη 

ηνπο ειηθίεο άλσ ησλ 55 εηψλ, ειηθηαθή θαηεγνξία πνπ πεξηιακβάλεη θαη ηνπο ππεξήιηθεο νη 

νπνίνη ιφγσ θπζηθήο θαηάζηαζεο «είζηζηαη» λα εκπιέθνληαη ζε ηξνραία.[11] 

  

I. 134 λεθξνί ήηαλ άλσ ησλ 55 εηώλ (46,5%) 

II. 39 λεθξνί από 45-55 εηώλ (13,3%) 

III. 38 λεθξνί από 36-45 εηώλ (12,9%) 

IV. 37 λεθξνί από 26-35 εηώλ (12,6%) 

V. 41 λεθξνί από 18-25 εηώλ (13,9%) 

VI. 5 λεθξνί από 0-17 εηώλ (1,7%)  
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Δηάγξακκα 6: Παζόληεο από ηξνραία αηπρήκαηα ηωλ πξώηωλ εμακήλωλ 2017-2018[11] 

 

ην δηάγξακκα από ζηνηρεία ηνπ πξώηνπ εμακήλνπ ηνπ έηνπο ηνπ 2018, 

απνηππώλεηαη όηη νη βαζηθόηεξεο αηηίεο πξόθιεζεο ζαλάηνπ ζε ηξνραίν αηύρεκα, πνπ 

αθνξά ηνπο επηβαίλνληεο ζε όρεκα, είλαη νη απεπζείαο ζπγθξνύζεηο νρεκάησλ, ε θαζ΄ 

νηνλδήπνηε ιόγν εθηξνπή ηεο πνξείαο ηνπο θαη ε πξόζθξνπζε νρήκαηνο επί δηαθόξσλ 

αληηθεηκέλσλ. 
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Δηάγξακκα 7: Αηηίεο πξόθιεζεο ζαλάηνπ ζε ηξνραία αηπρήκαηα ην πξώην εμάκελν 

ηνπ 2018. [11] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηάγξακκα 8: Αηηίεο πξόθιεζεο ηξνραίωλ αηπρεκάηωλ ην πξώην εμάκελν ηνπ 

2018.[11] 

 

 

Από ηα αξηζκεηηθά ζηνηρεία ηνπ πξώηνπ εμακήλνπ ηνπ έηνπο 2018, πνπ 

απεηθνλίδνληαη ζην δηάγξακκα, γίλεηαη ζαθέο όηη ε δεζπόδνπζα αηηία πξόθιεζεο ησλ 

ηξνραίσλ αηπρεκάησλ, είλαη ν παξάγνληαο άλζξσπνο, πνπ ζπκκεηέρεη ζε αηύρεκα, 

θπξίσο σο νδεγόο νρήκαηνο, σο επηβάηεο νρήκαηνο, αιιά θαη σο πεδόο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2: ΑΗΣΗΑ ΣΡΟΥΑΗΧΝ ΑΣΤΥΖΜΑΣΧΝ 

 

Πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξίζνπκε ηα βαζηθά αίηηα ησλ ηξνραίσλ αηπρεκάησλ κε 

ζθνπφ λα παξζνχλ φια ηα θαηάιιεια δηαξζξσηηθά κέηξα θξίλεηαη απαξαίηεην λα πξνεγεζεί 

κηα νξζή δηεξεχλεζή ηνπο. ηελ πιεηνλφηεηά ηνπο ηα ηξνραία αηπρήκαηα ζα κπνξνχζαλ λα 

απνδνζνχλ ζε ζπλδπαζκφ πνιιψλ γεγνλφησλ αιιά θαη θαηαζηάζεσλ, πνπ καο νδεγνχλ ζηε 

δηαπίζησζε φηη δηέπνληαη απφ κηα πνιππινθφηεηα σο πξνο ηνλ αθξηβή εληνπηζκφ ηνπ 

βαζηθνχ παξάγνληα. 

Οη βαζηθνί παξάγνληεο νη νπνίνη ζπληεινχλ ζην αηχρεκα είλαη ζε κηα θαηαλνκή απφ 

ηνλ ζεκαληηθφηεξν ζηνλ ιηγφηεξν ζεκαληηθφ: ν ρξήζηεο ηεο νδνχ (άλζξσπνο), ην φρεκα, ε 

νδφο[12].  

Κάζε παξάγνληαο απφ ηνπο παξαπάλσ επεξεάδεη κε ηνλ δηθφ ηνπ βαζκφ ην επίπεδν 

ηεο νδηθήο αζθάιεηαο θαη δελ είλαη δπλαηφλ λα κεηξεζεί ζε αξηζκεηηθά κεγέζε, ν ιφγνο 

έγθεηηαη ζην γεγνλφο ηεο αδπλακίαο φισλ εθείλσλ ησλ απαξαίηεησλ επηκέξνπο 

ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ηξνραίσλ αηπρεκάησλ [12]. χκθσλα κε κειέηεο πνπ έρνπλ γίλεη 

κπνξνχκε λα θαηαιήμνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη ν ρξήζηεο ηεο νδνχ (άλζξσπνο) ζε 

ζπλδπαζκφ πάληα θαη κε ινηπνχο παξάγνληεο, ζπκκεηέρνπλ ζην 92,60% ησλ ζπκβάλησλ, ην 

πεξηβάιινλ ζπκκεηέρεη ζην 33,80% ησλ πεξηπηψζεσλ ελψ ην φρεκα ζην 12,70% φπσο 

θαίλεηαη θαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα [13]. 

 

 

Δηάγξακκα 9: Παξάγνληεο επίδξαζεο ζηα ηξνραία αηπρήκαηα[13] 
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Παξαθάησ ζα εμεηάζνπκε πην αλαιπηηθά ηνπο βαζηθνχο απηνχο παξάγνληεο πνπ 

ζπλζέηνπλ έλα νδηθφ ηξνραίν αηχρεκα: 

2.1 Υξήζηεο ηεο νδνύ (άλζξσπνο) 

ηηο πεξηπηψζεηο ησλ αηπρεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα 

ζπγθαηαιέγνληαη αηηίεο ζρεηηθά α) κε ηελ αλεπαξθή γλψζε ησλ θαλφλσλ πνπ επηβάιιεη ν 

Κψδηθαο Οδηθήο Κπθινθνξίαο, β) νη κε ζσζηνί ρεηξηζκνί ησλ ζπζηεκάησλ ηνπ νρήκαηνο, γ) 

νη κε έγθαηξεο αληηδξάζεηο πηζαλφλ ιφγσ θαθήο θπζηθήο θαηάζηαζεο ηνπ νδεγνχ, δ) ε 

έιιεηςε θπθινθνξηαθήο αγσγήο, ε) ε αληηθαλνληθή νδήγεζε ιίγν πξηλ ζπκβεί ην 

αηχρεκα.[14] 

ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε (αληηθαλνληθή νδήγεζε ιίγν πξηλ ζπκβεί ην αηχρεκα) 

ζπγθαηαιέγνληαη αηηίεο πνπ πεξηιακβάλνπλ [14]: 

 Σελ ππέξκεηξε ηαρχηεηα 

 Σελ παξαβίαζε ηεο πξνηεξαηφηεηαο ηνπ άιινπ νδεγνχ 

 Σελ θίλεζε ζην αληίζεην θπθινθνξηαθφ ξεχκα 

 Σελ αληηθαλνληθή ζηξνθή ζε ζεκεία πνπ δελ επηηξέπεηαη (αληηθαλνληθνί  

ειηγκνί) 

 Σε ρξήζε εθηπθισηηθψλ θψησλ 

 Σε κε ηήξεζε ησλ απαξαίηεησλ απνζηάζεσλ αζθάιεηαο απφ ην 

πξνπνξεπφκελν φρεκα 

 Σελ παξαβίαζε ηνπ θσηεηλνχ ζεκαηνδφηε 

 Σελ αληηθαλνληθή ζηάζκεπζε ζε δξφκν ηαρείαο θπθινθνξίαο 

 Σε κε έγθαηξε αληίιεςε ηνπ θηλδχλνπ. 

ε κηα έξεπλα ησλ Gregersen θαη Berg αξηζκνχληαη ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο αηηίεο ησλ 

ηξνραίσλ αηπρεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα. Απηέο είλαη (α) ε 

επηδεμηφηεηα, (β) ε εκπεηξία, (γ) ην αηνκηθφ επίπεδν αλάπηπμεο θαη ε σξηκφηεηα θαη (δ) ε 

θνηλσληθή θαηάζηαζε θαη ν ηξφπνο δσήο [15]. 

ε κηα γεληθή ηδέα ν ηξφπνο πνπ ν εθάζηνηε νδεγφο δεη ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπ, ε 

ίδηα ηνπ ε πξνζσπηθφηεηα, ηα ελδηαθέξνληά ηνπ αιιά θαη απηά πνπ πηζηεχεη γηα ηελ νδήγεζε 

είλαη ζε ζέζε λα επεξεάζνπλ ζεκαληηθά ηελ επηξξέπεηα ζην ηξνραίν αηχρεκα [16]. 
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2.1.1 Τπεξβνιηθή Σαρύηεηα 

Ζ ππέξκεηξε ηαρχηεηα θαη ε κε έγθαηξε αληίιεςε ηνπ θηλδχλνπ ηαπηίδεηαη κε πςειφ 

θίλδπλν λα ζπκβεί θάπνην ηξνραίν αηχρεκα. Οη νδεγνί έρνπλ ηελ ηάζε λα δεκηνπξγνχλ 

ζπλερψο αξθεηέο παξαβάζεηο[17]. Ζ ηαρχηεηα απνηειεί ζε επξσπατθή βάζε ην 1/3 ηνπ 

ζπλφινπ ησλ ζαλαηεθφξσλ ηξνραίσλ αηπρεκάησλ[14]. Ζ ηαρχηεηα ησλ νρεκάησλ πνπ 

θπθινθνξνχλ ζην νδηθφ δίθηπν παξνπζηάδεη ζπλερή αχμεζε απφ ηελ εκθάληζε ησλ πξψησλ 

κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ κέρξη ηε ζχγρξνλε επνρή. ηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 αηψλα ηέζεθαλ ηα 

πξψηα φξηα ηαρχηεηαο δειαδή ιίγν κεηά ηελ πξψηε εκθάληζε ησλ νρεκάησλ θαη αθνξνχζαλ 

κφλν αζηηθέο πεξηνρέο. 

Σηο δεθαεηίεο ηνπ ΄60 θαη ΄70, άξρηζαλ λα δηαθαίλνληαη ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθαιεί 

ε ζπλερήο αχμεζε ησλ ηαρπηήησλ ησλ νρεκάησλ κε απνηέιεζκα ηε ιήςε γεληθεπκέλσλ 

κέηξσλ νδηθήο αζθάιεηαο απφ πιήζνο ρσξψλ. 

Δλψ ε απηνθηλεηνβηνκεραλία παξήγαγε νρήκαηα κε νινέλα κεγαιχηεξεο επηδφζεηο, 

νη θνηλσλίεο ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο απαηηνχζαλ ηε ζέζπηζε νξίσλ ηαρχηεηαο ησλ νρεκάησλ 

κε ζηφρν αθελφο κελ ηελ πξνζηαζία ηνπ πιεζπζκνχ θπξίσο πεδψλ, δηθπθιηζηψλ, παηδηψλ θαη 

αθεηέξνπ δε ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Σν πξφβιεκα ινηπφλ είλαη παιαηφ, αιιά 

ηψξα πνιχ έληνλν ηδηαίηεξα, φπνπ ε αζθάιεηα θαη ε βηψζηκε αλάπηπμε απνθηνχλ ηεξάζηηα 

αμία.[18] 

Σα πεξηζζφηεξα απφ ηα ζαλαηεθφξα αηπρήκαηα ζπκβαίλνπλ ιφγσ ππεξβνιηθήο 

ηαρχηεηαο. Δάλ δνζεί κηα πηζαλφηεηα ν άλζξσπνο είλαη βέβαην φηη ζα επηηχρεη άπεηξν ζηελ 

ηαρχηεηα. Αιιά φηαλ, κνηξαδφκαζηε ην δξφκν κε άιινπο ρξήζηεο ζα παξακείλνπκε πίζσ 

απφ θάπνην φρεκα. Ζ αχμεζε ηεο ηαρχηεηαο πνιιαπιαζηάδεη ηνλ θίλδπλν αηπρήκαηνο θαη 

ζνβαξφηεηαο ηξαπκαηηζκνχ.[19] 

Χο ππέξβαζε ηαρύηεηαο ζεσξείηαη ε ηαρχηεηα πνπ μεπεξλά ην επηηξεπφκελν φξην 

ηαρχηεηαο, ελψ αλάξκνζηε ηαρύηεηα ραξαθηεξίδεηαη εθείλε πνπ βξίζθεηαη εληφο νξίνπ 

αιιά είλαη αθαηάιιειε γηα ηηο επηθξαηνχζεο θπθινθνξηαθέο ζπλζήθεο. Όζν κεγαιχηεξε ε 

αλαινγία ησλ νδεγψλ πνπ ππεξβαίλνπλ ηελ επηηξεπφκελε ηαρχηεηα, ηφζν κεγαιχηεξνο είλαη 

θαη ν αξηζκφο ησλ αηπρεκάησλ, ε ζπρλφηεηα ησλ αηπρεκάησλ απμάλεηαη θαηά 19% κε 

αληίζηνηρε αχμεζε ηεο ηαρχηεηαο ησλ παξαπάλσ νδεγψλ θαηά 1,6 ρ.α.σ.[18] 

Ζ κειέηε απηή νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη ε κείσζε ηεο ηαρχηεηαο ησλ γξήγνξσλ 

νδεγψλ ζρεηηθά κε ηε κέζε ηαρχηεηα θπθινθνξίαο κπνξεί λα επηθέξεη ζεκαληηθά 

πιενλεθηήκαηα απφ φηη ε γεληθή κείσζε ηεο ηαρχηεηαο θπθινθνξίαο γηα ην ζχλνιν ησλ 

νδεγψλ, θπξίσο ζηηο αζηηθέο νδνχο. Άηνκα πνπ αλαπηχζζνπλ ηαρχηεηα ζην φρεκά ηνπο 
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απμεκέλε θαηά 10-15% ηεο κέζεο ηαρχηεηαο θπθινθνξίαο έρνπλ πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο 

λα εκπιαθνχλ ζε αηχρεκα. 

χκθσλα κε κειέηεο έρεη απνδεηρζεί κία γξακκηθή ζπλάξηεζε ηεο ηαρχηεηαο ησλ 

νρεκάησλ θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ νρεκάησλ. Μηα κείσζε ηεο ηάμεο ηνπ 20% ηεο ηαρχηεηαο 

ηνπ νρήκαηνο έρεη σο ζπλέπεηα αληίζηνηρε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ αηπρεκάησλ θαηά 10-

15%. [20] 

 

Σρήκα 1: Πνζνζηηαία κεηαβνιή ηνπ αξηζκνύ αηπρεκάηωλ[20]  

 Σα φξηα ηαρχηεηαο δελ πξέπεη λα ραξαθηεξίδνληαη απφ ην ζηνηρείν ηεο ππεξβνιήο ( 

π.ρ. 30km/h ζε αζηηθή πεξηνρή αληί ηνπ ζπλήζσο 50km/h), λα ζηεξίδνληαη ζηηο επί ηφπνπ 

θξαηνχζεο ζπλζήθεο θαη λα αζηπλνκεχνληαη ζπζηεκαηηθά, δηαθνξεηηθά είλαη ζαλ λα κελ 

πθίζηαληαη. 

Σα νδηθά αηπρήκαηα είλαη ηδηαίηεξα ζθνδξά φηαλ εκπιέθνληαη θνξηεγά απηνθίλεηα ή 

ιεσθνξεία. Πέξα απφ ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ε αηηία ηνπ αηπρήκαηνο είλαη θάπνηα κεραληθή 

βιάβε, ζε φιεο ηηο άιιεο πεξηπηψζεηο ν αλζξψπηλνο παξάγνληαο θαηέρεη θπξίαξρν ξφιν θαη 

θπξίσο ε θφπσζε ησλ νδεγψλ απηνχ ηνπ είδνπο ησλ νρεκάησλ. Έρεη απνδεηρζεί φηη κεηά ηελ 

8
ε
 ψξα ζπλερνχο νδήγεζεο ρσξίο ελδηάκεζε ζηάζε ( δειαδή δηαθνπή ηεο νδήγεζεο γηα 

δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ 30 ιεπηψλ) ν ζπγθξηηηθφο θίλδπλνο πξφθιεζεο αηπρήκαηνο 

απμάλεηαη θαηά 50% γηα ηνπο νδεγνχο ησλ θνξηεγψλ (Γηάγξακκα 10).[20] 
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Δηάγξακκα 10: Επηξξνή ηεο δηάξθεηαο ζπλερνύο νδήγεζεο ζηνλ θίλδπλν 

αηπρήκαηνο 

Όηαλ ην φξην ηαρχηεηαο 30 κίιηα/ψξα εηζήρζε γηα πξψηε θνξά ζηηο πφιεηο ηεο 

Βξεηαλίαο ην 1935, νη ζάλαηνη κεηψζεθαλ θαηά 15%. Μεηαμχ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1950 θαη ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ ΄80 θαη κεηά, πνιιέο ρψξεο εηζήγαγαλ λέα φξηα ηαρχηεηαο ή κείσζαλ ηα 

ππάξρνληα φξηα, κε ην ζρεδφλ θαζνιηθφ απνηέιεζκα φηη νη ηαρχηεηεο θαη ηα αηπρήκαηα 

κεηψζεθαλ.[21] 

Σν TRL ( Transport Research Laboratory), δεκνζίεπζε ηα απνηειέζκαηα κηαο 

αλάιπζεο ησλ κειεηψλ θαηαιήγνληαο ζην ζπκπέξαζκα φηη θαηά κέζν φξν, θάζε κείσζε ηεο 

κέζεο ηαρχηεηαο 1 κίιη/ψξα ζπλδέεηαη κε 5% κείσζε ησλ αηπρεκάησλ.[21] 

 

2.1.2 Ζιηθία ηνπ Οδεγνύ 

Ζ ειηθία παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηνπο παξάγνληεο πξφθιεζεο ηξνραίνπ αηπρήκαηνο 

απφ ηνλ άλζξσπν. ε ζρεηηθή έξεπλα ζηε Γαιιία δηαπηζηψζεθε φηη νη νδεγνί θάπνηαο 

κεγαιχηεξεο ειηθίαο δηέηξεραλ κηθξφηεξν πνζνζηφ θηλδχλνπ λα εκπιαθνχλ ζε θάπνην 

ηξνραίν αηχρεκα ζπγθξηηηθά κε νδεγνχο κηθξφηεξεο ειηθίαο [22]. Άιιε έξεπλα καο δείρλεη 

φηη νη νδεγνί κηθξφηεξεο ειηθίαο είλαη πην επηξξεπείο ζε ζαλάζηκν ηξαπκαηηζκφ ζε 

πεξίπησζε νδηθνχ ηξνραίνπ κε έλα δηεξρφκελν φρεκα ζπγθξηηηθά κε ηνπο νδεγνχο 

κεγαιχηεξεο ειηθίαο, πνπ είλαη πην επηξξεπείο ζε ζαλάζηκν ηξαπκαηηζκφ κε πεξηζζφηεξα 

απφ έλα νρήκαηα [23]. Ο ιφγνο πνπ απνδίδνπλ ηνχην εξεπλεηέο, είλαη ην γεγνλφο φηη νη λένη 

παξνπζηάδνπλ ηελ ηάζε λα νδεγνχλ κε κεγαιχηεξεο ηαρχηεηεο ελψ νη πην κεγάινη 

παξνπζηάδνπλ αδπλακία ζπγθέληξσζεο θαη παξαηεξεηηθφηεηαο [23]. ε κηα κειέηε πνπ 

έγηλε ζηελ Διιάδα ηα απνηειέζκαηα καο έδεημαλ φηη ζηα άηνκα κηθξφηεξεο ειηθίαο ε 

πξφθιεζε νδηθψλ ηξνραίσλ αηπρεκάησλ, νθείιεηαη ζηνλ παξάγνληα πνπ είλαη ε επηζεηηθή 

ζπκπεξηθνξά, πνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηνλ απμαλφκελν θίλδπλν παξαβάζεσλ θαη απξνζεμίαο 

απφ πιεπξάο ηνπ νδεγνχ.  
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πλνιηθά εθηηκάηαη φηη ην 32% ησλ λεθξψλ απφ ηξνραία ζηε ρψξα καο είλαη κεηαμχ 

15-30 εηψλ, πνιχ πςειφηεξα δειαδή απφ ηνλ κέζν επξσπατθφ φξν. Ζ έθζεζε ζε θίλδπλν γηα 

ηνπο λένπο δηθπθιηζηέο κεηαμχ 15-30 εηψλ είλαη απμεκέλε θαηά 25 θνξέο ζε ζρέζε κε ηνπο 

κεγαιχηεξνπο ζε ειηθία νδεγνχο απηνθηλήησλ. Παιαηφηεξα ζηνηρεία, κάιηζηα ζέινπλ ην 

37% ησλ ηξνραίσλ λα ζεκεηψλεηαη κε εκπινθή λένπ νδεγνχ, ελψ ηνλίδεηαη φηη γηα θάζε λέν 

νδεγφ πνπ ζθνηψλεηαη ζηνλ δξφκν άιια 1,2 άηνκα ράλνπλ ηε δσή ηνπο ζην ίδην ηξνραίν. 

Σν Δπξσπατθό πκβνύιην Αζθάιεηαο Μεηαθνξώλ (ETSC) επηζεκαίλεη φηη νη λένη 

πξέπεη λα απνθηήζνπλ κε θάπνην ηξφπν νδηθή εκπεηξία, σζηφζν ε δηαδηθαζία απηή ζέηεη ζε 

θίλδπλν ηφζν ηνπο ίδηνπο φζν θαη άιινπο ρξήζηεο ηνπ δξφκνπ. Σαπηφρξνλα, ηα ζηνηρεία 

ζέινπλ ηνπο άξξελεο λένπο λα δηαηξέρνπλ κεγαιχηεξν θίλδπλν απφ ηηο λέεο γπλαίθεο, θαζψο 

νη λένη άλδξεο κεηαμχ 18 θαη 24 εηψλ απνηεινχλ ην 30% ησλ ζπκάησλ δπζηπρεκάησλ ζε 

επξσπατθφ επίπεδν.[13] 

Αθφκε πην αλεζπρεηηθφ είλαη ηα πξάγκαηα φηαλ πξφθεηηαη γηα παξάλνκνπο νδεγνχο, 

ηνπο λένπο δειαδή θάησ ησλ 18 εηψλ πνπ δελ δηαζέηνπλ δίπισκα νδήγεζεο. Σν πξφζθαην 

δπζηχρεκα ζηελ Κππαξηζζία (11/2018) κε ζχκαηα ηξεηο 15ρξνλνπο – ν έλαο εθ ησλ νπνίσλ 

νδεγνχζε ην απηνθίλεην ηνπ παηέξα ηνπ – θαηέδεημε ην παξαπάλσ κε ηνλ πην ηξαγηθφ ηξφπν. 

ηνηρεία κπνξεί λα κελ ππάξρνπλ θαηαγεγξακκέλα, θαζψο είλαη ειάρηζηνη πνπ 

«ζπιιακβάλνληαη», σζηφζν νη εθηηκήζεηο ζέινπλ ην θαηλφκελν λα είλαη πνιχ ζπρλφηεξν ζηηο 

κε αζηηθέο πεξηνρέο ηεο Πεξηθέξεηαο, φπνπ ε παξνπζία ηεο Σξνραίαο είλαη πεξηνξηζκέλε ζε 

ζρέζε κε ηηο κεγάιεο πφιεηο. 

Ζ έιιεηςε εκπεηξίαο είλαη πνπ ζέηεη ζε ηφζν κεγάιν θίλδπλν ηνπο λένπο νδεγνχο θαη 

αλεβάδεη παξάιιεια, κε επαξθή αηηηνιφγεζε ην θφζηνο ησλ αζθαιίζηξσλ γηα έλαλ λέν 

νδεγφ ζε ζρέζε κε θάπνηνλ πνπ δηαζέηεη δίπισκα νδήγεζεο γηα ρξφληα. [24] 

 

2.1.3 Σξόπνο Εσήο ηνπ Οδεγνύ 

Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ (Gregerson,Berg) κία ζνβαξή αηηία αηπρεκάησλ είλαη ν 

ηξφπνο δσήο ηνπ νδεγνχ, φπσο γηα παξάδεηγκα είλαη ε ρξήζε αιθννινύρσλ πνηώλ. 

Τπάξρνπλ κειέηεο ζηηο νπνίεο ε ρξήζε αιθννινχρσλ πνηψλ θαίλεηαη λα ζπληειεί ζηηο αηηίεο 

πξφθιεζεο ηξνραίνπ αηπρήκαηνο. χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Σξνραίαο, ην 43,5% ζηελ 

Διιάδα πνπ έρνπλ εκπιαθεί ζε ηξνραία θαηά ηηο πξσηλέο ψξεο παξνπζίαζαλ έπεηηα απφ 

αηκαηνινγηθέο εμεηάζεηο πςειά επίπεδα αιθνφι ζην αίκα, πνπ ππνδειψλεη ζαθέζηαηα πσο 

ηα αηπρήκαηα απηά είλαη απνηέιεζκα λπρηεξηλήο δηαζθέδαζεο [14]. Ζ θαηαλάισζε αιθνφι 

απνηειεί ζε επξσπατθή βάζε ην ¼ ηνπ ζπλφινπ ησλ ζαλαηεθφξσλ ηξνραίσλ αηπρεκάησλ θαη 

ζε αξηζκφ πην αλαιπηηθφ ηνπο 10.000 ζαλάηνπο [14]. 
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Σν νηλφπλεπκα επηδξά ζαλ έλα βξαρχρξνλν αλαηζζεηηθφ θαη αδπλαηίδεη ηηο 

ιεηηνπξγίεο ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο. Διαηηψλεη ηνπο εζσηεξηθνχο πεξηνξηζκνχο πνπ 

ειέγρνπλ ηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά θαη απμάλεη ηελ επηζεηηθφηεηα. Διαηηψλεη ηελ 

ηθαλφηεηα ησλ νδεγψλ λα εθηηκήζνπλ θηλδχλνπο θαη λα εθηειέζνπλ ην έξγν νδήγεζεο. 

Σα θπξηφηεξα εκθαληδφκελα επηθίλδπλα ζπκπηψκαηα θαηά ηελ νδήγεζε απφ άηνκν 

πνπ έρεη θάλεη ρξήζε νηλνπλεχκαηνο πξηλ ηελ νδήγεζε είλαη: 

1. Ζ έιιεηςε απηνζπγθξάηεζεο 

2. Αλσκαιίεο ζηελ αίζζεζε θαη εθηίκεζε ησλ απνθάζεσλ 

3. Μείσζε ηεο ηθαλφηεηαο γηα αληίδξαζε 

4. Παξάηνικνο ηξφπνο νδήγεζεο  

5. Καζπζηεξεκέλε αλαγλψξηζε παξνπζίαο ζηνλ δξφκν πεδψλ θαη νδεγψλ 

δίθπθισλ θαη ηέινο 

6. Μεγάια πξνβιήκαηα πξνζαλαηνιηζκνχ πνπ νδεγνχλ κνηξαία ζην αηχρεκα 

Αζψν, ινηπφλ, πνζνζηφ νηλνπλεχκαηνο ζην αίκα δελ ππάξρεη θαη απηφ πξέπεη λα θαηαλνεζεί 

απφ φινπο ηνπο νδεγνχο απηνθηλήησλ θαη δίθπθισλ. Οηλφπλεπκα θαη νδήγεζε είλαη δχν 

πξάγκαηα εληειψο αζπκβίβαζηα. 

Έρεη δηαπηζησζεί φηη θαη ε κηθξή θαηαλάισζε νηλνπλεχκαηνο κπνξεί λα γίλεη θαηαζηξνθηθή 

εάλ ζπλδπαζζεί κε άιινπο παξάγνληεο φπσο είλαη ε θαθή δηαηξνθή, ε θφπσζε, ην ζηξεο, ν 

ήιηνο, ηα θάξκαθα θαη ε ληθνηίλε. Αλάινγα κε ην πνζνζηφ ζπγθέληξσζεο ηνπ 

νηλνπλεχκαηνο ζηνλ νξγαληζκφ, επεξεάδεηαη ε θξηηηθή ηνπ αηφκνπ, πξνθαιείηαη αζπλεξγία 

ησλ κπψλ, αλαηζζεζία, απψιεηα ησλ αηζζήζεσλ. 

Ζ αθξηβήο πεξηεθηηθφηεηα ηνπ νηλνπλεχκαηνο ζην αίκα πξνζδηνξίδεηαη απφ πνιιά επί 

κέξνπο ζηνηρεία φπσο, ην είδνο θαη ε πνζφηεηα ηνπ πνηνχ, ην βάξνο ηνπ ζψκαηνο, ην θχιν, ε 

θξάζε θαη ε ζσκαηηθή δηάπιαζε, ν κεηαβνιηζκφο (δηάξθεηα κεηαβνιηθήο δηαδηθαζίαο), ν 

βαζκφο εζηζκνχ απφ ην πνηφ θ.ιπ. 

Σν επίπεδν πεξηεθηηθφηεηαο νηλνπλεχκαηνο ζην αίκα θαη πάλσ απφ ην νπνίν ν νδεγφο 

βξίζθεηαη ζε παξαλνκία δελ είλαη ην ίδην ζε φιεο ηηο ρψξεο ηνπ θφζκνπ θαη επίζεο νη 

πξνβιεπφκελεο πνηλέο πνηθίινπλ. Απφ πιεπξάο λνκνζεζίαο εκθαλίζηεθαλ δχν ηάζεηο ζε 

παγθφζκηα θιίκαθα. Καηά ηελ κία ρξήζε νηλνπλεχκαηνο απφ ηνπο νδεγνχο ζα έπξεπε λα 

είλαη απφιπηα απαγνξεπκέλε, ελψ θαηά ηελ άιιε λα ππάξρεη έλα αλψηαην επηηξεπηφ φξην. 

Ζ δεχηεξε ηάζε έγηλε ηειηθά απνδεθηή κε ηελ βνήζεηα δηεζλψλ νξγαληζκψλ, φπσο ηνπ 

Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο θαη άιισλ νκάδσλ απφ δηάθνξεο ρψξεο. Ζ Διιάδα έρεη 

ζεζπίζεη ζαλ «λφκηκα φξηα πγθέληξσζεο Αιθνφι ζην Αίκα» ηα 0,5gr/L γηα ηνπο νδεγνχο 

γεληθά ελψ γηα ηνπο επαγγεικαηίεο θαη ηνπο νδεγνχο ηζρχεη ην φξην ησλ 0,2gr/L. [8] 
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Γηεζλψο ζήκεξα νη δησθηηθέο δηαδηθαζίεο ζηεξίδνληαη πεξηζζφηεξν ζε ζπζθεπέο αθξίβεηαο 

γηα ηνλ έιεγρν ηνπ εθπλεφκελνπ αέξα, θαη νη νπνίεο είλαη αξθεηά απιέο γηα λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ εηδηθεπκέλνπο αζηπλνκηθνχο, αιιά θαη νπσζδήπνηε αμηφπηζηεο ψζηε 

λα παξέρνπλ λνκηθά απνδεθηέο απνδείμεηο γηαηί ε εμέηαζε δεηγκάησλ αίκαηνο απαηηεί ηελ 

χπαξμε ηαηξηθνχ εξγαζηεξίνπ- πξνζσπηθνχ θαη θνζηίδεη αθξηβά. 

ηελ Διιάδα ε ζπκπεξηθνξά ησλ νδεγψλ ζε ζρέζε κε ην νηλφπλεπκα ειέγρεηαη ζήκεξα κε 

ην άξζξν 42 ηνπ Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο. 

Καηά ην άξζξν απηφ, απαγνξεχεηαη ε νδήγεζε θάζε νδηθνχ νρήκαηνο ζε νδεγφ ν νπνίνο 

βξίζθεηαη ππφ ηελ επίδξαζε νηλνπλεχκαηνο, ηνμηθψλ νπζηψλ, ή θαξκάθσλ πνπ ζχκθσλα κε 

ηηο νδεγίεο ρξήζεο ηνπο ελδέρεηαη λα επεξεάδνπλ ηελ νδεγεηηθή ηθαλφηεηα ηνπ νδεγνχ. 

Θεσξείηαη φηη ν ειεγρφκελνο νδεγφο βξίζθεηαη ππφ ηελ επίδξαζε νηλνπλεχκαηνο φηαλ ην 

πνζνζηφ απηνχ ζηνλ νξγαληζκφ ηνπ ππεξβαίλεη ην θαζνξηζκέλν, απφ ηνλ Παγθφζκην 

Οξγαληζκφ πνζνζηφ. 

Σα αξκφδηα αζηπλνκηθά φξγαλα κπνξνχλ ζε θάζε πεξίπησζε λα αζθνχλ έιεγρν γηα ηελ 

δηαπίζησζε χπαξμεο νηλνπλεχκαηνο, ηνμηθψλ νπζηψλ ή θαξκάθσλ ζηνλ νξγαληζκφ ησλ 

νδεγψλ. Έιεγρνο γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο κέζεο νδεγνχ γίλεηαη ππνρξεσηηθά ζε πεξίπησζε 

ζαλαηεθφξνπ αηπρήκαηνο, επί δε ζσκαηηθήο βιάβεο, γίλεηαη, εθφζνλ ππάξρνπλ ελδείμεηο 

ρξήζεο νηλνπλεχκαηνο, ηνμηθψλ νπζηψλ ή θαξκάθσλ, κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε θάζε 

θαηάιιεινπ επηζηεκνληθνχ κέζνπ.  
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Δηάγξακκα 11: Οη ώξεο πνπ εθδειώλνληαη ηα ηξνραία αηπρήκαηα 

 

Οη ώξεο πνπ ζπκβαίλνπλ ηα πεξηζζόηεξα ηξνραία αηπρήκαηα είλαη 5-9 κ.κ θπξίσο όκσο 

24.00-7π.κ 

Σν γεγνλφο απηφ νθείιεηαη ζην φηη ην απφγεπκα ππάξρεη θνχξαζε απφ ηελ εξγαζία πνπ 

επεξεάδεη ηελ νδήγεζε. 

       Απφ ηα κεζάλπρηα φκσο σο ηα μεκεξψκαηα (00.00-07.00 πκ.) ζεκεηψλνληαη πάξα 

πνιιά  Σξνραία Αηπρήκαηα θαηά ηελ επηζηξνθή ησλ νδεγψλ θαη ησλ ζπλεπηβαηψλ απφ ηε 

λπρηεξηλή δηαζθέδαζε θαη κεηά απφ θαηαλάισζε αιθνφι. ηα αηπρήκαηα απηά, φπσο είλαη 

αλακελφκελν, ηα ζχκαηα είλαη θπξίσο λεφηεξσλ ειηθηψλ.[3] 

2.1.4 Υξήζε λαξθσηηθώλ, κεησκέλε ηθαλόηεηα νδήγεζεο θαη ηξνραία αηπρήκαηα 

Αξθεηέο έξεπλεο έρνπλ δηεμαρζεί ζηνλ ηνκέα ηεο ρξήζεο λαξθσηηθψλ θαη ηεο 

κεησκέλεο ηθαλφηεηαο νδήγεζεο θαη δηαθξίλνληαη ζε πεηξακαηηθέο θαη κεζνδνινγηθέο 

κειέηεο. Οη πεηξακαηηθέο κειέηεο δηεμάγνληαη ζε εξγαζηήξην, ζε πξνζνκνησηή νδήγεζεο ή 

ζε δεκφζηεο νδνχο, θαη ε λαξθσηηθή νπζία ρνξεγείηαη ζε κεηξνχκελεο δφζεηο ζε εζεινληέο. 

Οη επηδεκηνινγηθέο κειέηεο εμεηάδνπλ ηελ επηθξάηεζε ησλ λαξθσηηθψλ ζε δηάθνξνπο 

πιεζπζκνχο. Σα απνηειέζκαηα πεηξακαηηθψλ κειεηψλ ππνδεηθλχνπλ φηη αξθεηέο παξάλνκεο 
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νπζίεο επηδξνχλ ζηελ ηθαλφηεηα νδήγεζεο. Γηα παξάδεηγκα, ε θάλλαβε κπνξεί λα 

πξνθαιέζεη δηαηαξαρέο ζε νξηζκέλεο γλσζηηθέο θαη ςπρνθηλεηηθέο δεμηφηεηεο νη νπνίεο είλαη 

απαξαίηεηεο γηα ηελ νδήγεζε.[25] 

Απφ κειέηεο νη νπνίεο εξεχλεζαλ ηηο επηδξάζεηο ηνπ ζπλδπαζκνχ νηλνπλεχκαηνο θαη 

παξάλνκσλ λαξθσηηθψλ δηαπηζηψζεθε φηη, νξηζκέλεο παξάλνκεο νπζίεο ( φπσο ε θάλλαβε) 

κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ πξφζζεηε κείσζε ηεο ηθαλφηεηαο νδήγεζεο. Δπίζεο, ε ρξφληα 

ρξήζε νπνηαζδήπνηε παξάλνκεο λαξθσηηθήο νπζίαο ζπλδέεηαη κε κηα ζρεηηθή δηαηαξαρή 

ησλ γλσζηηθψλ ή/θαη ςπρνθηλεηηθψλ δεμηνηήησλ, θαη κπνξεί λα έρεη σο απνηέιεζκα ηε 

κείσζε ηεο ηθαλφηεηαο νδήγεζεο, αθφκε θαη φηαλ ν ρξήζηεο δελ ηειεί πιένλ ππφ ηελ 

επήξεηα ηεο νπζίαο.[25] 

Σα απνηειέζκαηα πεηξακαηηθψλ κειεηψλ θαηαδεηθλχνπλ επίζεο ηε κείσζε ηεο ηθαλφηεηαο 

νδήγεζεο πνπ πξνθαινχλ νξηζκέλα θάξκαθα, φπσο γηα παξάδεηγκα νη βελδνδηαδεπίλεο.[25] 

Δπηδεκηνινγηθέο κειέηεο επηβεβαίσζαλ πνιιά απφ ηα πνξίζκαηα ησλ πεηξακαηηθψλ κειεηψλ: 

1. Ζ νδήγεζε ππφ επήξεηα ζπλδπαζκνχ νηλνπλεχκαηνο θαη λαξθσηηθψλ δελ είλαη 

αζπλήζηζηε. 

2. Απφ ηηο λαξθσηηθέο νπζίεο πνπ αλαιχζεθαλ, ε θάλλαβε είλαη ε επηθξαηέζηεξε κεηά 

ην νηλφπλεπκα, κνινλφηη, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαιχζεθαλ δείγκαηα γηα παξνπζία 

βελδνδηαδεπηλψλ, νη νπζίεο απηέο ήηαλ ελίνηε επηθξαηέζηεξεο ηεο θάλλαβεο. 

3. ηαηηζηηθά, δηαπηζηψζεθαλ απμεκέλνη θίλδπλνη αηπρήκαηνο ζε ζρέζε κε ηε ρξήζε 

θάλλαβεο, βελδνδηαδεπίλσλ, ακθεηακηλψλ, εξσίλεο θαη θνθαΐλεο θαη πνιινί απφ 

ηνπο θηλδχλνπο απηνχο απμάλνληαη φηαλ ε λαξθσηηθή νπζία ζπλδπάδεηαη κε ην 

αιθνφι. 

Παξφια απηά, ηα απνηειέζκαηα ηφζν ησλ επηδεκηνινγηθψλ φζν θαη ησλ 

πεηξακαηηθψλ κειεηψλ πξέπεη λα ζπλδπαζζνχλ πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζζεί κηα 

αζθαιήο εθηίκεζε ηεο επίδξαζεο νξηζκέλσλ λαξθσηηθψλ ζηελ ηθαλφηεηα νδήγεζεο.   

 

2.1.5 ηξεο θαηά ηελ Οδήγεζε 

Ζ νδήγεζε ζε ζπλζήθεο θπθινθνξίαο πεξηιακβάλεη ζπζηεκαηηθά γεγνλφηα θαη 

πεξηζηαηηθά. Σα πεξηζζφηεξα απφ απηά ζπκβαίλνπλ ζπρλά, αιιά ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο θαη 

απξφβιεπηα. Κάπνηα είλαη επηθίλδπλα θαη ηξνκαθηηθά, ελψ άιια είλαη απιψο ελνριεηηθά. Σα 

γεγνλφηα θαη ηα πεξηζηαηηθά πνπ ιακβάλνπλ ρψξα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο νδήγεζεο 
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απνηεινχλ πεγέο ςπρνινγηθψλ δπλάκεσλ ηθαλέο λα παξάγνπλ ηζρπξά αηζζήκαηα θαη 

παξάινγεο αιιεινπρίεο ζθέςεσλ.[26] 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη πσο ε νδήγεζε είλαη κία άθξσο ζηξεζνγφλνο 

δξαζηεξηφηεηα ( ιφγσ πςεινχ θηλδχλνπ θαη ηνπ πςεινχ πνζνζηνχ απξφβιεπησλ 

θαηαζηάζεσλ), πνπ εθαηνκκχξηα άλζξσπνη εθηεινχλ ζε ηαθηηθή θαζεκεξηλή βάζε θαη 

απνηειείηαη απφ δχν ζπγθξνπφκελα ζηνηρεία – ηελ πξνβιεςηκφηεηα θαη ην απξφβιεπην πνπ 

είλαη παξφληα ηαπηφρξνλα θαη ζε φιε ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο νδήγεζεο.  

Κάπνηεο πηπρέο ηεο νδήγεζεο πνπ απνηεινχλ παξάγνληεο παξαγσγήο ζηξεο είλαη νη εμήο: 

 Ζ αθηλεζία 

 Ζ ζηέλσζε ηεο νδνχ 

 Οη θαλνληζκνί 

 Έιιεηςε ειέγρνπ 

 Οη θίλδπλνη ζηνπο νπνίνπο εθηίζεληαη νη νδεγνί 

 Ζ αηνκηζηηθή δξάζε ησλ νδεγψλ 

 Ζ δηαθνξεηηθφηεηα 

 Ζ πνιππινθφηεηα θαζεθφλησλ 

 Ζ άξλεζε ιαζψλ  

 Ο θπληζκφο 

 Ζ απψιεηα αληηθεηκεληθφηεηαο 

 Σν απξφβιεπην ηνπ πεξηβάιινληνο νδήγεζεο 

Σν ζηξεο δελ έρεη ζπγθεθξηκέλν αληίθηππν ζηελ νδηθή ζπκπεξηθνξά. Απφ ηε κία 

πιεπξά ην ζηξεο πνπ παξάγεηαη ζε κέηξην βαζκφ κπνξεί λα είλαη επεξγεηηθφ θαζψο θξαηά 

ηνλ νδεγφ ζε εγξήγνξζε θαη ζπγθεληξσκέλν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο νδήγεζεο. Απφ ηελ άιιε 

πιεπξά φκσο, ην ππεξβνιηθφ ζηξεο έρεη ζρεηηζηεί κε ιαλζαζκέλνπο ρεηξηζκνχο θαηά ηελ 

νδήγεζε, πνπ απμάλνπλ ηηο θπθινθνξηαθέο παξαβάζεηο θαη ηελ πξφθιεζε αηπρεκάησλ.[26] 
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Τπάξρνπλ δχν πεξηπηψζεηο, φπνπ ην ζηξεο κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ πξφθιεζε 

αηπρεκάησλ. ηελ πξψηε, ην ζηξεο επεξεάδεη έλα άηνκν ζην λα αμηνινγήζεη ζσζηά κηα 

θαηάζηαζε, νπφηε θάπνηεο απνθαζηζηηθέο ελέξγεηεο πνπ ζα έπξεπε λα εθηειεζηνχλ δελ 

πξαγκαηνπνηνχληαη, θαζψο ην άηνκν αδπλαηεί λα απνθαζίζεη ηη πξέπεη λα θάλεη. Δλψ ζηε 

δεχηεξε πεξίπησζε ην ζηξεο εηζβάιιεη θαη δηαθφπηεη ηε ζπλερή δηαδηθαζία ιήςεο 

πιεξνθνξηψλ, νπφηε ην άηνκν δελ είλαη ζε ζέζε λα αθνινπζήζεη κηα ινγηθή ζεηξά ζθέςεσλ 

γηα λα πξάμεη αλάινγα. Οπνηαδήπνηε απφ ηηο δχν πεξηπηψζεηο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 

πξφθιεζε αηπρήκαηνο.[26] 

 

2.1.6 Οδεγηθόο Θπκόο σο Απόξξνηα ηνπ ηξεο 

Σν ζηξεο θαη ε αξλεηηθή δηάζεζε θαίλεηαη λα πξνθαινχληαη ζπρλά θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο νδήγεζεο. Οη νδεγνί πεξλνχλ κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα κέζα ζην απηνθίλεηφ ηνπο 

ηφζν ζε θαζεκεξηλή φζν θαη ζε εηήζηα βάζε. Ζ αζξνηζηηθή επίδξαζε ηνπ ζηξεο ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη ζηελ αλάπηπμε επηζεηηθήο 

νδήγεζεο θαη πηζαλφηεηα ζηελ αχμεζε αηπρεκάησλ. 

Οη Gulian, Debney (1989) εμέηαζαλ ηε ζρέζε ηνπ νδεγηθνχ ζηξεο κε ηελ επηζεηηθή 

νδήγεζε θαη απνθάλζεθαλ φηη ην νδεγηθφ ζηξεο κπνξεί, πξψηνλ λα ζεσξεζεί σο κηα 

κεηξήζηκε αληίδξαζε ζε κηα ζπγθεθξηκέλε νδεγηθή θαηάζηαζε θαη δεχηεξνλ κπνξεί ζε έλα 

επξχηεξν πιαίζην λα ζεσξεζεί σο απνηέιεζκα θάπνηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ελφο αηφκνπ. Σν νδηθφ ζηξεο θαίλεηαη λα εκπεξηέρεηαη ζε δχν επίπεδα, είηε 

πεξηζηαζηαθά είηε σο ζπζζψξεπζε αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ νδηθή 

εκπεηξία. Σν θάζε επίπεδν επηδεηλψλεη θαη εληζρχεη ην άιιν κε έλαλ ακνηβαίν ηξφπν.[26] 

Έξεπλεο δείρλνπλ φηη ε επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά ζρεηίδεηαη άκεζα κε ην ζηξεο πνπ 

παξάγεηαη απφ ηηο θπθινθνξηαθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηηο νδνχο αλάκεζα ζηνπο 

νδεγνχο θαη απνηειεί νινέλα θαη πην ζπρλά θαηλφκελν. Δπηπιένλ γηα λα εθηηκεζεί ε 

ζπρλφηεηα ηεο επηζεηηθήο νδήγεζεο ζε δηαθνξεηηθέο ρψξεο νη ςπρνιφγνη πξέπεη λα βξνπλ 

ηνπο παξάγνληεο πνπ ηελ πξνθαινχλ. Οη παξάγνληεο πνπ παξνπζηάδνπλ, πην ζπρλά, 

ελδηθέξνλ είλαη νη ζπλζήθεο ησλ νδεγψλ, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο θαη 

νη θπθινθνξηαθέο ζπλζήθεο κε έκθαζε ζηελ θπθινθνξηαθή ζπκθφξεζε.  

Ο «Οδεγηθφο Θπκφο» είλαη ε επηζεηηθή ή ζπκσκέλε ζπκπεξηθνξά πνπ εθδειψλεη ν 

νδεγφο ελφο απηνθηλήηνπ. Απηνχ ηνπ είδνπο ε ζπκπεξηθνξά κπνξεί λα πεξηιακβάλεη αγελείο 

ρεηξνλνκίεο, ιεθηηθέο πξνζβνιέο θαη εζθεκκέλα επηθίλδπλν ή απεηιεηηθφ ηξφπν 

νδήγεζεο.[26] 
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Οη θπξηφηεξνη παξάγνληεο πξφθιεζεο επηζεηηθήο νδήγεζεο είλαη νη θνηλσληθέο θαη 

δηαπξνζσπηθέο κεηαβιεηέο, ην πεξηβάιινλ θαη ε πξνζσπηθφηεηα. 

χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Οδηθήο Αζθάιεηαο ηεο Ακεξηθήο ηα πεξηζηαηηθά βίαηεο 

νδήγεζεο απμάλνληαη πεξίπνπ θαηά 7% αλά ρξφλν απφ ην 1990, ελψ κηα πξφζθαηε έξεπλά 

ηνπ εθηηκά πσο ην 56% απφ ηα ζαλαηεθφξα αηπρήκαηα πνπ ζπλέβεζαλ κεηαμχ 2003 θαη 

2007 νθείινληαλ ζε επηζεηηθή νδεγηθή ζπκπεξηθνξά, κε ηελ πςειή ηαρχηεηα λα απνηειεί 

ηελ πην θνηλή έθθξαζε επηζεηηθήο νδήγεζεο κε πνζνζηφ πεξίπνπ 31% ηνπ ζπλφινπ ησλ 

ζαλαηεθφξσλ αηπρεκάησλ. Δπίζεο, άιιεο πηζαλέο εθδειψζεηο ηεο επηζεηηθήο νδήγεζεο κε 

θαηάιεμε ζε ζαλαηεθφξα αηπρήκαηα πεξηιακβάλνπλ ηελ παξαβίαζε πξνηεξαηφηεηαο (11,4% 

ησλ ζαλαηεθφξσλ αηπρεκάησλ), ηελ απξφζεθηε/αζηαζή/επηπφιαηε νδήγεζε (7,4%), ηελ 

παξαβίαζε ζήκαλζεο/ζεκαηνδφηεζεο (6,6%) θαη ηελ αθαηάιιειε ζηξνθή (4,1%). Αθφκε, νη 

αηηίεο πνπ θαίλεηαη λα απμάλνπλ ηελ πηζαλφηεηα αλάπηπμεο επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο είλαη 

πην αλαιπηηθά νη εμήο:[26] 

 Σν ζρεηηθά λεαξφ ηεο ειηθίαο. 

 Σν αξζεληθφ θχιν. 

 Οη θπθινθνξηαθέο ζπλζήθεο πνπ πξνζθέξνπλ αλσλπκία θαη πνπ ε πηζαλφηεηα 

απφδξαζεο είλαη πνιχ κεγάιε. 

 Ζ ςπρνινγηθή θαηάζηαζε αλαδήηεζεο ζπγθηλήζεσλ ή επηζεηηθφηεηαο ζε 

άιιεο θνηλσληθέο ζπλζήθεο. 

 Ζ επηζεηηθή δηάζεζε (πνπ νθείιεηαη πηζαλψο ζε γεγνλφηα άζρεηα κε ηηο 

θπθινθνξηαθέο ζπλζήθεο ) 

 Ζ ππεξεθηίκεζε ησλ νδεγηθψλ ηθαλνηήησλ 

 Ζ θπθινθνξηαθή ζπκθφξεζε, αιιά κφλν φηαλ δελ είλαη αλακελφκελε. 

 

Καζψο ν ζπκφο θαηά ηελ νδήγεζε κπνξεί λα απνβεί κνηξαίνο ζηνλ ίδην πεξίπνπ βαζκφ κε ηε 

ρξήζε αιθνφι ή λαξθσηηθψλ νπζηψλ, ε εθπαίδεπζε ησλ νδεγψλ ψζηε λα κπνξνχλ λα 

αληαπεμέξρνληαη ζε ηέηνηεο θαηαζηάζεηο είλαη απαξαίηεηε. 

 

Ζ ρξήζε θηλεηνύ ηειεθώλνπ θαηά ηελ νδήγεζε απνηειεί πνιχ ζνβαξφ θίλδπλν 

πξφθιεζεο νδηθνχ ηξνραίνπ αηπρήκαηνο. ε έξεπλα πνπ δηεμήρζε, ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ 

ζρεηηθφ θίλδπλν κε 4,1 θαηά ηε ρξήζε ηειεθψλνπ παξάιιεια κε ηελ νδήγεζε αλεμαξηήησο 

θχινπ αιιά θαη ειηθίαο ηνπ νδεγνχ. [13] 
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ρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ηνπ θύινπ ζην δήηεκα ησλ ηξνραίσλ αηπρεκάησλ ηα 

απνηειέζκαηα απφ ζρεηηθή έξεπλα ζηηο ΖΠΑ κάο δείρλνπλ φηη ην αληξηθφ θχιν παξνπζηάδεη 

κεγαιχηεξν θίλδπλν πξφθιεζεο ζαλαηεθφξνπ ηξνραίνπ αηπρήκαηνο ζπγθξηηηθά κε ην 

γπλαηθείν. Μεηαμχ ησλ λεαξφηεξσλ νδεγψλ ε δηαθνξά απηή ήηαλ κεγαιχηεξε θαη 

παξνπζίαζε ζεκάδηα άκβιπλζεο ζε ειηθία κεηά ηα 60 έηε.[13] Οη γπλαίθεο ζε ειηθία κεηά ηα 

25 έηε εκθάληζαλ κεγαιχηεξν πνζνζηφ εκπινθήο ζε κε ζαλαηεθφξα ηξνραία αηπρήκαηα 

ζπγθξηηηθά κε ηνπο άληξεο ηεο ίδηαο ειηθίαο. Απηφ απνδφζεθε ζην γεγνλφο φηη ην αληξηθφ 

θχιν ήηαλ πεξηζζφηεξν επηξξεπέο ζηελ ηαρχηεηα, έθαλε επηζεηηθή θαη παξαβαηηθή νδήγεζε 

θαη νδεγνχζε θάησ απφ ηελ επήξεηα ηνπ αιθνφι. [13] 

Σέινο, ε κε ρξήζε δώλεο αζθαιείαο από ηνπο νδεγνύο Η.Υ. αιιά θαη θξάλνπο 

από ηνπο κνηνζηθιεηηζηέο απνηειεί ζνβαξή αηηία λα εθδεισζεί θάπνην ζαλαηεθφξν 

ηξνραίν αηχρεκα [14]. Απφ εθηηκήζεηο ζπκπεξαίλνπκε πσο ε ρξήζε δψλεο αζθαιείαο ζα είρε 

βνεζήζεη ζηελ απνθπγή 6.000 ζαλάησλ αιιά θαη 380.000 ηξαπκαηηζκψλ ζε επξσπατθφ 

επίπεδν. Μάιηζηα, ε ρξήζε δψλεο αζθαιείαο ζα είρε πεξηνξίζεη ζε πνζνζηφ θαηά 50% ησλ 

ζαλάησλ [14]. Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη ζε επξσπατθέο ρψξεο φπσο ε Γεξκαλία θαη 

ε Γαιιία ε ρξήζε δψλεο αζθαιείαο μεπεξλά ζε πνζνζηφ ην 95% [14]. 

 

 

2.1.7 Κόπσζε, εκηθξαλίεο θαη ππλειία πξνθαινύλ ηξνραία αηπρήκαηα 

Ζ θαιή πγεία είλαη πξνυπφζεζε, φρη κφλν γηα ηε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ ηεο δσήο 

καο, αιιά θαη γηα ηελ αζθαιή νδήγεζε θαη ελ γέλεη ηε ζσζηή ζπκπεξηθνξά ζην δξφκν. 

Πνιινί επαγγεικαηίεο νδεγνί άιισζηε ππνρξενχληαη ζε ηαηξηθέο εμεηάζεηο αλά ηαθηά 

ρξνληθά δηαζηήκαηα, ψζηε λα δηαπηζηψλεηαη ε ηθαλφηεηά ηνπο λα νδεγνχλ πάληα κε 

αζθάιεηα. 

 Γελ είλαη φκσο ππνρξέσζε κφλν ησλ επαγγεικαηηψλ νδεγψλ ε πξφιεςε, αιιά θαη θάζε 

νδεγφο αλεμαξηήησο νρήκαηνο είλαη θαιφ λα εμεηάδεηαη θαη λα πξνιακβάλεη δχζθνιεο 

θαηαζηάζεηο. Σέινο, κία αθφκε επάισηε νκάδα ε νπνία πξέπεη λα πξνζέρεη ηελ πγεία ηεο 

είλαη απηή ησλ ειηθησκέλσλ νδεγψλ. Δίλαη γεγνλφο φηη άλζξσπνη άλσ ησλ 70 εηψλ ίζσο λα 

ηαιαηπσξνχληαη απφ παζήζεηο ζηα κάηηα, ζηελ αθνή αθφκε θαη παζήζεηο πνπ κπνξεί λα 

επεξεάδνπλ ηελ ηθαλφηεηα ζπγθέληξσζήο ηνπο. Έηζη ινηπφλ είλαη αλαγθαίν λα κεξηκλνχλ 

έγθαηξα γηα ηελ πγεία ηνπο είηε νδεγνχλ είηε φρη, ψζηε λα βειηηψλεηαη ην επίπεδν ηεο δσήο 
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ηνπο ελ γέλεη, αιιά θαη λα κελ θηλδπλεχνπλ λα εκπιαθνχλ ζε ηξνραία δπζηπρήκαηα πνπ 

κπνξεί λα είλαη κνηξαία γηα φινπο.[27] 

2.1.8 Γηαηαξαρέο Ύπλνπ 

εκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηελ πξφθιεζε ηξνραίσλ ζπκβάλησλ ν χπλνο είλαη κία 

θπζηθή αλάγθε ηνπ αλζξψπνπ θαηά ηελ νπνία ζπληειείηαη ε απαξαίηεηε αλαζπγθξφηεζε 

ηφζν ηνπ εγθεθάινπ φζν θαη ηνπ ππφινηπνπ ζψκαηνο, ψζηε λα κπνξεί λα αληαπεμέιζεη ζηηο 

απαηηήζεηο ηεο εκέξαο. 

Όηαλ νη άλζξσπνη αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα κε ηνλ χπλν φπσο: 

– Απνθξαθηηθή άπλνηα 

–Τπφπλνηα 

– Αυπλία 

– Ναξθνιεςία 

– Γηαηαξαρέο ιφγσ εξγαζίαο ζε βάξδηεο, jet lag θ.α. δηαηαξάζζεηαη ν βηνξπζκφο ηνπο θαη 

έηζη ν νξγαληζκφο αδπλαηεί λα μεθνπξαζηεί, κε απνηέιεζκα ηε ζπζζψξεπζε θνχξαζεο – 

έιιεηςε χπλνπ, νπφηε ν νξγαληζκφο γίλεηαη πην επηξξεπήο ζε πξφθιεζε ηξνραίσλ 

αηπρεκάησλ.[27] 

2.1.9 Τπλειία 

Ζ ππλειία είλαη κία θπζηθή – θπζηνινγηθή θαηάζηαζε θαηά ηελ νπνία ν άλζξσπνο 

ηείλεη λα απνθνηκεζεί πξνθαιείηαη φκσο θαη απφ νξηζκέλεο παζήζεηο ή απφ θάξκαθα. Οη 

άλζξσπνη πνπ πάζρνπλ απφ δηαηαξαρέο χπλνπ ή θαη απφ άιια ζρεηηθά πξνβιήκαηα πγείαο 

απνηεινχλ νκάδα πςεινχ θηλδχλνπ γηα πξφθιεζε ζνβαξψλ ηξνραίσλ ζπκβάλησλ. 
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Σρήκα 2: Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηνλ ηξόπν νδήγεζεο[27] 

2.1.10 Κόπσζε 

Δίλαη ην ζηάδην θαηά ην νπνίν είλαη κεησκέλε ε θπζηθή ή πλεπκαηηθή εγξήγνξζε πνπ 

επεξεάδεη ηηο επηδφζεηο ηνπ αλζξψπνπ. πλήζσο είλαη απνηέιεζκα ζσκαηηθήο ή πλεπκαηηθήο 

εμάληιεζεο ή θάπνηαο πάζεζεο. χκθσλα κε ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο (WHO), νη 

3 πην ζεκαληηθέο νκάδεο νδεγψλ πνπ πάζρνπλ απφ θφπσζε είλαη:[27] 

1. Νένη άλδξεο κεηαμχ 16 – 29 εηψλ. 

2. Άηνκα κε ππληθή άπλνηα (απνθξαθηηθή άπλνηα OSAS). 



37 

 

3. Δξγαδφκελνη ζε βάξδηεο κε σξάξηα πνπ δηαθφπηνπλ ή ζπλερψο ελαιιάζζνπλ ηνλ θχθιν 

ηνπ χπλνπ. 

4. Άηνκα κε ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα – θαηάζιηςε. 

Έξεπλεο θαηαδεηθλύνπλ όηη: 

 Γηα θάζε ζχκα ηξνραίνπ δπζηπρήκαηνο ιφγσ κέζεο αληηζηνηρνχλ 2 κε 3 ζάλαηνη πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ θφπσζε. 

 Ζ θφπσζε είλαη παξάγνληαο ζνβαξψλ δπζηπρεκάησλ, γηα νδεγνχο εκπνξηθψλ 

κεηαθνξψλ ή κεγάισλ απνζηάζεσλ ζε πνζνζηφ πεξίπνπ 20%. 

 Πεξηζζφηεξνη απφ 155 άλζξσπνη ζηελ Διιάδα θαη 5.600 ζηελ Δπξψπε έραζαλ ηε 

δσή ηνπο ζε ηξνραία δπζηπρήκαηα πνπ εκπιέθνληαλ θνξηεγά νρήκαηα θαη 

ιεσθνξεία ην 2010.[27] 

2.1.11 Ζκηθξαλίεο – Ίιηγγνο 

Έλα πνιχ ζεκαληηθφ πξφβιεκα πνπ ζπλήζσο αγλνείηαη ιφγσ ηεο ηδηαηηεξφηεηαο 

έθθξαζεο ησλ ζπκπησκάησλ είλαη ε εκηθξαλία. Οη εκηθξαλίεο κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ 

έληνλεο θεθαιαιγίεο θαη θάπνηεο θνξέο θξίζεηο ηιίγγνπ, νπηηθέο δηαηαξαρέο, κε θσηνθνβία 

θαη ερνθνβία θαη λα δεκηνπξγήζνπλ δηαηαξαρή ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ζην ρψξν θαη θπζηθά 

αηχρεκα. Άλζξσπνη πνπ έρνπλ δηαγλσζζεί κε εκηθξαλία θαιφ ζα ήηαλ: 

– Να απνθεχγνπλ ηηο απφηνκεο επηηαρχλζεηο – επηβξαδχλζεηο ησλ νρεκάησλ θαη ε νδήγεζε 

ζηηο ζηξνθέο ησλ δξφκσλ πξέπεη λα γίλεηαη κε κηθξφηεξε θαη ζηαζεξή ηαρχηεηα 

– Να απνθεχγνπλ ηελ πνιχσξε νδήγεζε, ρσξίο λα ζηακαηνχλ ελδηάκεζα γηα 10 ιεπηά 

ηνπιάρηζηνλ. [27] 

2.1.12 Παζήζεηο: Οη ζνβαξέο επηπηώζεηο ηνπο ζηελ ηθαλόηεηα νδήγεζεο 

Δθηηκάηαη φηη ν θίλδπλνο αηπρήκαηνο απμάλεηαη απφ θάζε παξάγνληα (λφζεκα ή 

θάξκαθν) πνπ κπνξεί λα επεξεάζεη ηνλ νδεγφ σο πξνο ηηο γλσζηαθέο ηνπ ιεηηνπξγίεο 

(δειαδή ηε κλήκε, ηε ζπγθέληξσζε, ηνλ ρξφλν αληίδξαζεο, ηελ επεμεξγαζία νπηηθψλ θαη 

άιισλ πιεξνθνξηψλ), ηηο θηλεηηθέο ιεηηνπξγίεο (δειαδή ηνλ ζπληνληζκφ ησλ θηλήζεσλ, ηελ 

επηδεμηφηεηα, ην εχξνο ησλ θηλήζεσλ, ηε κπτθή ηζρχ θαη ηελ επθηλεζία) θαη ηελ 

αηζζεηεξηνθηλεηηθή ηνπ ιεηηνπξγηθφηεηα.  
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Σα πιένλ επηθίλδπλα λνζήκαηα θαζνξίδνληαη απφ ηελ επξσπατθή θαη ηελ ειιεληθή 

λνκνζεζία ( ΦΔΚ 1409/6-9-2010 θαη 1541/4-8-2008), αιιά ζπλνπηηθά κπνξνχκε λα ηα 

ηαμηλνκήζνπκε ζε:[28] 

1. παζνινγηθά ( φπσο ρξφληα απνθξαθηηθή πλεπκνλνπάζεηα, λεθξηθή αλεπάξθεηα, 

παρπζαξθία, δηαβήηεο, ξεπκαηηθά λνζήκαηα), 

2.  λεπξνινγηθά (φπσο άλνηα, επηιεςία, αγγεηαθά εγθεθαιηθά επεηζφδηα, παξαιχζεηο, 

κπνπάζεηα),  

3. θαξδηαγγεηαθά (φπσο θαξδηαθή αλεπάξθεηα, αξξπζκίεο, αξξχζκηζηε ππέξηαζε, 

έκθξαγκα),  

4. ςπρηαηξηθά (φπσο ςπρψζεηο, ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο, θαηάζιηςε, ρξήζε 

αιθνφι θαη άιισλ νπζηψλ),  

5. νξζνπεδηθά (φπσο αθξσηεξηαζκνί, παζήζεηο ησλ αξζξψζεσλ, παξακνξθψζεηο),  

6. σηνξηλνιαξπγγνινγηθά (φπσο βαξεθνΐα, ίιηγγνο),  

7. νθζαικνινγηθά (φπσο θαηαξξάθηεο, κείσζε φξαζεο ή νπηηθνχ πεδίνπ, 

σρξνπάζεηα). 

Έλα ζεκαληηθφ παζνινγηθό λόζεκα είλαη ν ζαθραξώδεο δηαβήηεο. Ζ αηθλίδηα ειάηησζε 

ηνπ ζαθράξνπ ζην αίκα, ε ππνγιπθαηκία κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ζχγρπζε, επηβξάδπλζε ησλ 

αληηδξάζεσλ, δηαηαξαρή ηεο φξαζεο , αθφκε θαη απψιεηα ησλ αηζζήζεσλ. Χζηφζν, ε 

ηθαλφηεηα ελφο αζζελνχο κε δηαβήηε λα νδεγεί δελ δηαηαξάζζεηαη κφλν απφ ηελ 

ππνγιπθαηκία θαζψο πνιινί ήδε πάζρνπλ απφ δηαηαξαρέο ηεο φξαζεο ή λεπξνπάζεηα ζηα 

πφδηα.[28] 

Σα πξνβιήκαηα απηά πηζαλψο εμεγνχλ, έζησ ελ κέξεη γηαηί ηα άηνκα κε δηαβήηε έρνπλ 12-

19% πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο απφ ηνπο άιινπο νδεγνχο λα πξνθαιέζνπλ ηξνραίν, 

ζχκθσλα κε ηηο ππάξρνπζεο κειέηεο. 

Μειέηε κε 202 πάζρνληεο απφ δηαβήηε πνπ έπαηξλαλ ηλζνπιίλε έδεημε φηη ζρεδφλ ην 60% 

δελ ήιεγραλ πνηέ ην ζάθραξφ ηνπο πξνηνχ νδεγήζνπλ. Οη πεξηζζφηεξνη είπαλ φηη ζα 

ζηακαηνχζαλ ηελ νδήγεζε εάλ έλησζαλ ζπκπηψκαηα ππνγιπθαηκίαο, φκσο είλαη δχζθνιν λα 

αληηιεθζεί θάπνηνο ηα πξψηα επηφηεξα «ζεκάδηα» φπσο ην ζφισκα ηεο φξαζεο, ε εθίδξσζε 

ή ην αίζζεκα θφπσζεο ή νμπζπκίαο. 
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Αλ κεησζεί πεξαηηέξσ ην ζάθραξν, ηφηε παξαηεξείηαη ζνβαξή δηαηαξαρή ηεο ζθέςεο θαη ηεο 

θξίζεο θαη απηφ είλαη επηθίλδπλν. Μπνξεί ν νδεγφο λα ράζεη ηηο αηζζήζεηο ηνπ πξηλ πξνιάβεη 

λα αληηδξάζεη. 

Ζ ελεκέξσζε γηα ηνπο πξφζζεηνπο θηλδχλνπο πνπ δεκηνπξγεί ην ζάθραξν ζηελ νδήγεζε 

είλαη απίζηεπηα πεξηνξηζκέλε. Μηα κειέηε ηνπ 2003 ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ αζζελείο απφ 

επηά ακεξηθαληθέο θαη ηέζζεξηο επξσπατθέο πφιεηο έδεημε φηη ν έλαο ζηνπο δχν πάζρνληεο 

απφ ηχπνπ 1 δηαβήηε θαη ηα ηξία ηέηαξηα φζσλ είραλ ηχπνπ 2 δηαβήηε αγλννχζαλ παληειψο 

ηνπο θηλδχλνπο ηεο ππνγιπθαηκίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νδήγεζεο. Όζνη είραλ ειηθία άλσ 

ησλ 65 εηψλ θαη είραλ ρξεηαζζεί ηαηξηθή θξνληίδα ιφγσ ππνγιπθαηκίαο δηέηξεραλ θαηά 40% 

πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα εκπιαθνχλ ζε ηξνραίν απ‟φηη εθείλνη πνπ δελ είραλ 

παξνπζηάζεη επεηζφδην ππνγιπθαηκίαο. Μέρξη ηψξα επηθξαηνχζε ε άπνςε φηη ηα ζρεηηδφκελα 

κε ηνλ δηαβήηε ηξνραία αηπρήκαηα αθνξνχλ φζνπο θάλνπλ ηλζνπιηλνζεξαπεία.[28] 

Ο θάζε αζζελήο πξηλ ηελ νδήγεζε πξέπεη λα έρεη κεξηκλήζεη έηζη ψζηε νη πηζαλφηεηεο λα 

ζπκβεί ηξνραίν αηχρεκα λα είλαη πεξηνξηζκέλεο έσο κεδακηλέο. Γηα παξάδεηγκα πξέπεη λα 

κεηξήζεη ην ζάθραξν θαη λα ην δηνξζψζεη, εάλ απηφ είλαη πνιχ ρακειφ, πίλνληαο έλα ρπκφ 

θαη λα έρεη πάληα δίπια ηνπ θάηη λα πηεί ζε πεξίπησζε πνπ ληψζεη ππνγιπθαηκία. Δπίζεο, λα 

κελ είλαη γηα πνιιέο ψξεο λεζηηθφο πξηλ ηελ νδήγεζε θαη λα κελ θάλεη έληνλε ζσκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα πξηλ ηελ νδήγεζε. Αθφκε, απαγνξεχεηαη λα θαηαλαιψζεη αιθννινχρα πνηά 

θαη κφιηο ν νδεγφο αηζζαλζεί ζπκπηψκαηα ππνγιπθαηκίαο ή αδηαζεζία ζα πξέπεη ακέζσο λα 

ζηακαηήζεη λα ειέγμεη ην ζάθραξφ ηνπ.[28] 

Όπνηνο θάλεη ππνγιπθαηκίεο θαη δελ ηηο θαηαιαβαίλεη δελ πξέπεη λα νδεγεί, γηαηί κπνξεί λα 

πξνθαιέζεη ζνβαξά ηξνραία αηπρήκαηα. 

Οη  ζεκαληηθφηεξεο λεπξνινγηθέο παζήζεηο πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ ηξνραία 

αηπρήκαηα   είλαη ε επηιεςία, ε λφζνο Alzheimer, ε λφζνο ηνπ Parkinson θαη ε Πνιιαπιή 

ζθιήξπλζε.[29] 

1. Δπηιεςία: Γεληθά ε επηιεςία ζεσξείηαη αληέλδεημε γηα λα κπνξέζεη θάπνηνο λα νδεγήζεη. 

Απηφ πνπ δηαθέξεη απφ ρψξα ζε ρψξα (αιιά θαη απφ πεξηνρή ζε πεξηνρή ζηελ ίδηα ρψξα) 

είλαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα, δειαδή πφζν θαηξφ πξέπεη λα είλαη θαλείο ρσξίο θξίζε γηα λα 

ζεσξεζεί αζθαιήο. 
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2.  Νόζνο Alzheimer: Οη αζζελείο κε αξρηθέο, ήπηεο κνξθέο ηεο λφζνπ, κπνξνχλ λα 

πεξάζνπλ ζπλήζσο ηηο δνθηκαζίεο νδήγεζεο. Χζηφζν, νη δηάθνξεο κνξθέο άλνηαο, έρνπλ 

πξννδεπηηθή εμέιημε θαη ηειηθά επηδείλσζε (ζε αληίζεζε κε ηελ επηιεςία πνπ παξακέλεη 

ζηαζεξή). Θα πξέπεη λα εθηηκήζεη θαλείο θαη ηελ ζπκπεξηθνξά ζηελ νδήγεζε ηνπ αζζελνχο. 

Αλ θάπνηνο π.ρ. νδεγεί ζπλερψο ζε πνιχ ρακειέο ηαρχηεηεο, δελ κπνξεί λα αιιάμεη ισξίδα, 

ράλεη κνλίκσο ηνλ δξφκν ηφηε ζα πξέπεη λα ζηακαηήζεη λα νδεγεί. 

3. Νόζνο Parkinson: Όια ηα ζπκπηψκαηα ηεο λφζνπ (ηξφκνο, δπζθακςία, αξγέο θηλήζεηο) 

κπνξεί λα εκπνδίζνπλ ηνλ νδεγφ απφ ην λα νδεγεί αζθαιψο. Δπίζεο επεξεάδνληαη ε 

ηαρχηεηα ηεο αληίδξαζεο θαη ε αίζζεζε ηνπ ρψξνπ. Σέινο, ηα αληη-παξζνληθά θάξκαθα 

κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ ππλειία. Καη εδψ σζηφζν ηζρχεη φηη ζηα αξρηθά ζηάδηα ηεο λφζνπ, ε 

νδήγεζε είλαη αζθαιήο. 

4. Πνιιαπιή ζθιήξπλζε: Ζ λφζνο πξνζβάιεη ζπλήζσο λεφηεξα άηνκα π.ρ. 20-40 εηψλ θαη 

έηζη ην πξφβιεκα κε ηελ νδήγεζε είλαη πην έληνλν. Ζ πνιιαπιή ζθιήξπλζε έρεη ζπρλά 

ρανηηθή θαη απξφβιεπηε εμέιημε, ζε αληίζεζε κε ηελ άλνηα θαη ηελ λφζν Parkinson. ηηο 

πεξηφδνπο έμαξζεο, ε νπηηθή λεπξίηηδα κπνξεί λα πξνθαιέζεη κεγάιε δπζθνιία ζηελ 

νδήγεζε. Ζ ππεξηνλία, ηα κνπδηάζκαηα θαη ε θαθή αίζζεζε ησλ άθξσλ κπνξεί λα 

παξέκβνπλ ζην πάηεκα ηνπ θξέλνπ ή ζηελ αιιαγή πνξείαο ζην ηηκφλη. Δπηπρψο νη 

πεξηζζφηεξνη αζζελείο κε ηε λφζν απηή δηαηεξνχλ, ηελ ηθαλφηεηα λα νδεγνχλ κε αζθάιεηα.     

2.2 Σν όρεκα 

Σα αηπρήκαηα ηα νπνία ζπκβαίλνπλ εμαηηίαο ηνπ απηνθηλήηνπ ζρεηίδνληαη θπξίσο κε 

κεραληθέο αιιά θαη άιιεο βιάβεο θαη πξνθαινχληαη ζην φρεκα απφ ιφγνπο πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηελ παιαηφηεηα ηνπ νρήκαηνο, ηε κε ζσζηή ζπληήξεζή ηνπ, απφ ζπλδπαζκφ ησλ 

παξαπάλσ θαη ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο απφ ειαηησκαηηθή θαηαζθεπή ηνπ νρήκαηνο. Ζ 

Δπξψπε έρεη ζεζπίζεη πνιηηηθέο ψζηε λα πεξηνξίζεη αξθεηά ηνλ αξηζκφ ησλ απηνθηλήησλ 

κεγάιεο ειηθίαο, παξφια απηά ζηελ Διιάδα θάηη ηέηνην δελ θαηάθεξε λα εθαξκνζηεί, κε 

απνηέιεζκα ηελ χπαξμε πεξηζζφηεξσλ απφ 1.000.000 απηνθηλήησλ παιαηφηεξεο ηερλνινγίαο 

[12]. Σα θαηλνχξηα απηνθίλεηα κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ κεγάιεο ηαρχηεηεο θαη ζε 

ζπλδπαζκφ κε ην λεαξφ ηεο ειηθίαο, ηελ έιιεηςε εκπεηξίαο γίλνληαη επηθίλδπλα 

ππεξθαιχπηνληαο ηα κεξηθά ζηνηρεία αζθαιείαο πνπ παξέρεη ην θαηλνχξην απηνθίλεην 

(δψλεο αζθαιείαο, αεξφζαθνη θ.ιπ.). 
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Σν βάξνο ηνπ νρήκαηνο επεξεάδεη θαίξηα ηνλ θίλδπλν ηξαπκαηηζκνχ ηνπ νδεγνχ. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε ζθνδξφηεηα ηεο ζχγθξνπζεο εμαξηάηαη απφ ην βάξνο θαζελφο 

εκπιεθφκελνπ νρήκαηνο.[20] 

 

Δηάγξακκα 12: Σθνδξόηεηα ζύγθξνπζεο ζε ζπλάξηεζε κε ην βάξνο ηωλ δύν 

νρεκάηωλ (Evans and Frick)[20] 

 

 Όηαλ εκπιέθνληαη θνξηεγά απηνθίλεηα ή ιεσθνξεία ηα νδηθά αηπρήκαηα είλαη πνιχ 

ζνβαξά. Δπίζεο ηα παιαηά θνξηεγά απνβαίλνπλ δχν θνξέο πην ζαλαηεθφξα απφ ηα 

λεφηεξα.  Σα παιαηά ιεσθνξεία είλαη 4,3 θνξέο πην πηζαλφ λα εκπιαθνχλ ζε αηχρεκα απφ ηα 

λεφηεξα. Σα παιαηά βαξέα θνξηεγά είλαη 4,7 θνξέο πην πηζαλφ λα εκπιαθνχλ ζε αηχρεκα 

απφ ηα λεφηεξα.[30] 

 Σν θόζηνο ζπληήξεζεο ησλ νρεκάησλ είλαη δπζβάζηαρην γηα πνζνζηφ 40% θαη 

απαγνξεπηηθφ γηα ην 30% ησλ ηδηνθηεηψλ. Όζν γηα ηνλ θξαηηθφ ζηφιν (νρήκαηα ππνπξγείσλ, 

ζηξαηνχ, αζηπλνκίαο, ππξνζβεζηηθήο, Μ.Μ.Μ θ.ιπ.) νχηε ιφγνο. Όηη «ραιάεη», 

αθηλεηνπνηείηαη ζηηο κάληξεο.  [30] 

Ο θιάδνο ησλ νδηθψλ κεηαθνξψλ είλαη ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο ηνκέαο γηα ηελ 

επξσπατθή νηθνλνκία. Απνηειεί θηλεηήξηα δχλακε θαη γηα ηελ νηθνλνκία ηεο Υψξαο καο. Ζ 

λνκνζεζία πνπ αθνξά ζηα επηθίλδπλα εκπνξεύκαηα θαη ηελ νδηθή κεηαθνξά ηνπο είλαη 

ελαξκνληζκέλε απφ ην 2001 κε ηνλ θαλνληζκό ADR (Accord european relative au 

transport international des merchandises Dangereuses par Route) πνπ δηέπεη παγθνζκίσο 

ηηο κεηαθνξέο επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ ζην δξφκν θαη αθνξά ηελ πξφιεςε θηλδχλσλ γηα 

ηνλ πιεζπζκφ, ηελ πεξηνπζία θαη ην πεξηβάιινλ κέζσ ηεο ηήξεζεο ζπγθεθξηκέλσλ 

πξνδηαγξαθψλ. χκθσλα κε ηνλ ADR, αιιά θαη Δπξσπατθή Οδεγία, θάζε επηρείξεζε πνπ 

εκπιέθεηαη ζηε δηαρείξεζε επηθίλδπλσλ νπζηψλ, πιηθψλ θαη πξντφλησλ, νθείιεη ιφγσ ηεο 

ηήξεζεο ηνπ θαλνληζκνχ θαηά ηε κεηαθνξά ηνπο, λα έρεη ζην πξνζσπηθφ ηεο έλαλ 
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ύκβνπιν Αζθαινύο Μεηαθνξάο Δπηθίλδπλσλ Δκπνξεπκάησλ (.Α.Μ.Δ.Δ.). Οη 

αξκνδηφηεηεο ηνπ πκβνχινπ είλαη ζε πξψηε θάζε λα κειεηήζεη θαη λα πξνζδηνξίζεη ηνπο 

θηλδχλνπο πνπ έρεη ε νδηθή κεηαθνξά θαη ε απνζήθεπζε ησλ επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ 

θάζε εηαηξείαο θαη ζηε ζπλέρεηα, λα νξίζεη θαη λα ηαθηνπνηήζεη ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηα 

πξνιεπηηθά κέηξα, ε εθαξκνγή ησλ νπνίσλ απφ ηελ εηαηξεία ζα κεδελίζεη ηνλ θίλδπλν 

αηπρήκαηνο.[3] 

Ζ ππάξρνπζα εζληθή θαη επξσπατθή λνκνζεζία (ζχκθσλα κε ηνλ ADR) πξνβιέπεη 

ηελ ππνρξέσζε χπαξμεο πκβνχινπ ζε θάζε επηρείξεζε ζηελ Διιάδα, πνπ έρεη δηαδηθαζίεο 

πιήξσζεο, ζπζθεπαζίαο, θφξησζεο, εθθφξησζεο ή κεηαθνξάο επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ. 

Ζ αλππαξμία φκσο θιηκαθίσλ ειέγρνπ νδεγεί ζην αλεμέιεγθην ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ζηελ 

θαηαζηξαηήγεζε ηνπ λφκνπ. Δλψ ηα ψκαηα ηεο Ππξνζβεζηηθήο, αιιά θαη ηεο Αζηπλνκίαο 

είλαη εθπαηδεπκέλα γηα ην πψο ζα αληηδξάζνπλ ζε πεξηπηψζεηο π.ρ. έθξεμεο επηθίλδπλνπ 

θνξηίνπ, δελ έρνπλ ηε γλψζε, ηελ θαηάξηηζε θαη ηα εξγαιεία ψζηε λα εληνπίδνπλ ηελ 

παξάβαζε ζε πεξηπηψζεηο πξνιεπηηθψλ ειέγρσλ, αιιά νχηε θαη ζηνλ θαηακεξηζκφ επζπλψλ. 

Δπίζεο δελ ππάξρεη θαη ζπγθεθξηκέλνο θαηάινγνο πνηλνινγίνπ κε ην χςνο θαη ην είδνο ησλ 

πξνζηίκσλ.[3] 

ηελ Διιάδα ε παιαηφηεηα ηνπ ζηφινπ ζηα βαξέα θνξηεγά είλαη άθξσο 

πξνβιεκαηηθή, ησλ νπνίσλ ε κεγάιε πιεηνςεθία ππεξβαίλεη ηα 20 έηε, κε ηηο ζηαηηζηηθέο 

πηζαλφηεηεο πξφθιεζεο αηπρήκαηνο λα πνιιαπιαζηάδνληαη, θαζψο θαη ε ιφγσ έιιεηςεο 

ειέγρσλ, απξφζθνπηε θπθινθνξία παξάλνκσλ νρεκάησλ ή νρεκάησλ πνπ κεηαθέξνπλ 

παξάλνκα θνξηία, ηα νπνία απνηεινχλ βαζηθή πεγή επηθηλδπλφηεηαο, αζέκηηνπ 

αληαγσληζκνχ, αιιά θαη θηλδχλνπ γηα ηελ νδηθή αζθάιεηα, θαζηζηνχλ ηελ θαηάζηαζε πνιχ 

δχζθνιε.[3] 

Σα δίθπθια έλαληη ησλ ππφινηπσλ θαηεγνξηψλ νρεκάησλ παξνπζηάδνπλ 

πςειφηεξνπο δείθηεο αηπρεκάησλ. Ηδηαίηεξα ζηελ Διιάδα ν αξηζκφο ηδηνθηεζίαο δηθχθισλ 

είλαη ηξηπιάζηνο απφ ηνλ κέζν φξν ηεο Δ.Δ. [31]. Σν δίθπθιν είλαη έλα φρεκα κε εηδηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία απνηεινχλ παξακέηξνπο ηεο απμεκέλεο επηθηλδπλφηεηάο  ηνπ. Ζ 

ηάζε λα νδεγνχλ κε πςειφηεξεο ηαρχηεηεο, λα παξαβηάδνπλ ην ζήκα STOP, ηνλ εξπζξφ 

ζεκαηνδφηε, ε ζηαζεξφηεηα θαη νη ειηγκνί ηνπ, ην ζχζηεκα πέδεζεο ηνπ, απνηεινχλ βαζηθέο 

παξακέηξνπο ηεο επηθηλδπλφηεηαο ησλ δηθπθιηζηψλ θαη επίζεο ε δπζθνιία αληίιεςήο ηνπο 

απφ ηνπο ππφινηπνπο νδεγνχο. 

Ζ θπθινθνξία ησλ δηθχθισλ (κνηνζηθιεηψλ θαη κνηνπνδειάησλ) απμάλεηαη 

ζπλερψο. Ηδηαίηεξα ζηηο πφιεηο, ηα κέζα απηά πξνζθέξνπλ ιχζε ζην πξφβιεκα ηεο νινέλα 
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κεγαιχηεξεο θπθινθνξηαθήο ζπκθφξεζεο, ηεο ζηάζκεπζεο θαη ηνπ πςεινχ θφζηνπο ησλ 

ηδησηηθψλ απηνθηλήησλ. 

Οη ρξήζηεο κπνξεί λα είλαη είηε άηνκα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ κεραλέο κεγάιεο ηζρχνο 

απφ ρφκπη, είηε λένη πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην κνηνπνδήιαην ζπρλά ρσξίο πξφβιεκα. Οη λένη 

ρξεζηκνπνηνχλ ην δίθπθιν σο κέζν απηνπξνβνιήο ζηνπο ζπλνκήιηθνχο ηνπο θαη σο κέζν 

δηαθπγήο ηνπο πξνο ηελ ειεπζεξία, ζηνηρείν πνπ δηακνξθψλεη ηελ νδηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά 

δειαδή ππεξεθηηκνχλ ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο πηνζεηψληαο έλαλ επηθίλδπλν ηξφπν νδήγεζεο. [2] 

Απφ ην 2001 έσο ην 2010, ν αξηζκφο ησλ νρεκάησλ απηψλ ζηνπο δξφκνπο ηεο 

Δπξψπεο απμήζεθε θαηά 48%, ελψ ην δηάζηεκα 2010-2013 ν αξηζκφο ηνπο έθηαζε πεξίπνπ 

ηα 34,5 εθαηνκκχξηα.[32] 

Δπεηδή έρνπλ κηθξφηεξε επζηάζεηα θαη θαίλνληαη ιηγφηεξν ηα δίθπθια παξέρνπλ 

κηθξφηεξε πξνζηαζία απφ φηη ηα απηνθίλεηα. Δκπιέθνληαη δε ζε έλα δπζαλάινγα πςειφ 

πνζνζηφ ζνβαξψλ ή θαη ζαλαηεθφξσλ αηπρεκάησλ, ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα νπνία 

ζπκβαίλνπλ ζηηο πφιεηο θαη νθείινληαη ζε αλζξψπηλν ιάζνο. 

Γηα παξάδεηγκα, ην 2013 έραζαλ ηε δσή ηνπο πάλσ απφ 4.700 κνηνζηθιεηηζηέο θαη 

κνηνπνδειάηεο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Σα ζαλαηεθφξα αηπρήκαηα κε κνηνζηθιέηα 

αληηπξνζσπεχνπλ ην 15% φισλ ησλ ζαλαηεθφξσλ ηξνραίσλ, ελψ ηα αληίζηνηρα αηπρήκαηα 

κε κνηνπνδήιαην ην 3%. Πξνζηηζέκελα ηα πνζνζηά απηά απνηεινχλ ην 18% ησλ 

ζαλαηεθφξσλ ηξνραίσλ- παξφιν πνπ αληηπξνζσπεχνπλ κφλν ην 11% ηνπ ζπλφινπ ησλ 

κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ.[32] 

ηελ Διιάδα ην 75% ησλ επαγγεικαηηψλ δηθπθιηζηψλ δειψλνπλ φηη έρνπλ εκπιαθεί 

ζε ηξνραίν ζπκβάλ θαηά ηελ εξγαζία ηνπο θαη ην 60% απηψλ, ππέζηεζαλ ζπλέπεηεο γηα ηελ 

ζσκαηηθή ηνπο αθεξαηφηεηα. [3] 

Δπηθηλδπλόηεηα Οδηθώλ Μέζσλ  

πγθξηηηθόο θίλδπλνο ηξαπκαηηζκνύ γηα δηάθνξα κεηαθνξηθά κέζα. 
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Δηάγξακκα 13: Σπγθξηηηθή πηζαλόηεηα ηξαπκαηηζκνύ ρξεζηώλ δηαθόξωλ 

κεηαθνξηθώλ κέζωλ, θαηά ηελ εκπινθή δύν κεηαθνξηθώλ κέζωλ ζε αηύρεκα.[20] 

 

Μηα άιιε παξάκεηξνο απμεκέλεο επηθηλδπλφηεηαο απνηειεί ε δπζθνιία ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο πέδεζεο ηφζν ζε ζρέζε κε ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ δηθπθιηζηή θαη ηε 

ζηαζεξφηεηα ηνπ ίδηνπ ηνπ δηθχθινπ θίλεζε ζε 2 ηξνρνχο αληί γηα 4, φζν θαη ζε ζρέζε κε ην 

νδφζηξσκα θαη ηνπο άιινπο ρξήζηεο ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ. Ζ εχξεζε ηεο θαηάιιειεο δχλακεο 

πέδεζεο είλαη πνιχ δχζθνιε δηαδηθαζία δηφηη εμαξηάηαη απφ ηηο ζπλζήθεο ηνπ νδνζηξψκαηνο 

θαη ην βάξνο ηνπ δηθχθινπ κε ή ρσξίο ζπλεπηβάηε, κε ή ρσξίο απνζθεπέο. [2] 

 

2.3 Ζ νδόο (νδηθόο άμνλαο – δξόκνο) 

Ζ θαθή ζρεδίαζε, κε ηε κε ηήξεζε ησλ απαηηνχκελσλ πξνδηαγξαθψλ, νη θαθνηερλίεο 

ζηελ θαηαζθεπή ησλ απηνθηλεηφδξνκσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ αλεπαξθή θσηηζκφ αιιά θαη 

ηελ θαθή ηνπνζέηεζε ζεκαληηθψλ ιεηηνπξγηθψλ ζηνηρείσλ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζνβαξά 

ζέκαηα νδηθήο αζθάιεηαο ζπλεπψο θαη ηξνραία αηπρήκαηα. 

εκαληηθά ζηνηρεία γηα ηελ νδηθή αζθάιεηα ζηηο νδνχο είλαη: [13] 

1. Λεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά φπσο νη κνλφδξνκνη, νη ρψξνη ζηάζκεπζεο αιιά 

θαη ν έιεγρνο ησλ πξνζβάζεσλ. 

2. Σα γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ νδψλ καδί κε ηε δηαηνκή ηνπο. 

3. Σα θπθινθνξηαθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ νδψλ, δειαδή φξηα θπθινθνξηαθψλ 

θφξησλ θαη ηαρχηεηαο. 

4. Δλδνγελή ραξαθηεξηζηηθά φπσο νη θφκβνη, νη ζπλζήθεο θσηηζκνύ, ηα παξφδηα 

ζηνηρεία αιιά θαη ε πνηφηεηα ηεο επηθάλεηαο ηνπ νδνζηξψκαηνο. 
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Δηδηθά φζνλ αθνξά ηηο ζπλζήθεο θσηηζκνύ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νδήγεζεο ηε 

λχρηα, ε απφζηαζε αλίρλεπζεο ελφο ελδερφκελνπ θηλδχλνπ ή εκπνδίνπ, φηαλ ν θσηηζκφο ηνπ 

δξφκνπ πξαγκαηνπνηείηαη κφλν απφ ηα θψηα πνξείαο ηνπ απηνθηλήηνπ, είλαη 50m-75m. Ζ 

απφζηαζε απηή απμάλεηαη ζηα 250m φηαλ εγθαηαζηαζεί νδηθφο θσηηζκφο. Δπηζεκαίλεηαη φηη 

έλα φρεκα γηα λα ζηακαηήζεη ζε απφζηαζε 50-75m (θαιήο πνηφηεηαο ζηεγλφ νδφζηξσκα) 

δελ πξέπεη λα θηλείηαη κε ηαρχηεηα κεγαιχηεξε απφ 75-85km/h.[20] 

Χζηφζν, ν θσηηζκφο ησλ δξφκσλ ακβιχλεη ζεκαληηθά ηελ αίζζεζε θηλδχλνπ θαη νη 

νδεγνί απμάλνπλ ηε ηαρχηεηα νδήγεζεο (θαηά 5-15%). Έηζη, ιφγσ αιιαγήο ηεο νδεγηθήο 

ζπκπεξηθνξάο ησλ νδεγψλ, ε εγθαηάζηαζε θσηηζκνχ κεηψλεη ηνλ θίλδπλν αηπρήκαηνο θαηά 

πεξίπνπ 30% (20% ζηηο ΖΠΑ, 23%ζηε Φηλιαλδία, 25% ζηε Γεξκαλία θαη ηε νπεδία, 33% 

ζηε Μεγάιε Βξεηαλία, 39% ζηε Γαιιία, 56% ζηελ Ηαπσλία). [20] 

 

εκαληηθέο αηηίεο πξφθιεζεο νδηθψλ ηξνραίσλ αηπρεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

νδφ είλαη ε αλεπαξθήο ζήκαλζε αιιά θαη ε νιηζζεξόηεηα ηνπ νδνζηξώκαηνο [14]. Ζ 

νιηζζεξφηεηα ηνπ δξφκνπ ιφγσ βξνρήο, πάγνπ, ρηνλφπησζεο, ραιαδηνχ είλαη επηβαξπληηθνί 

παξάγνληεο γηα πξφθιεζε ηξνραίσλ αηπρεκάησλ. Παξφιν πνπ ζηελ Διιάδα επηθξαηεί 

θαινθαηξία παξαζέηνπκε ζηνηρεία αηπρεκάησλ πνπ ζπλέβεζαλ ην 2016 θαη ιφγσ δπζκελψλ 

θαηξηθψλ ζπλζεθψλ. 

 

Πίλαθαο 1: Αηκνζθαηξηθέο ζπλζήθεο ζηνλ ηόπν ηνπ αηπρήκαηνο, 2016.[9] 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: ΤΝΔΠΔΗΔ ΣΧΝ ΣΡΟΥΑΗΧΝ ΑΣΤΥΖΜΑΣΧΝ 

 

Σα ηξνραία αηπρήκαηα ζπκβαίλνπλ κέζα ζε θιάζκαηα δεπηεξνιέπησλ νη επηπηψζεηο φκσο 

δηαξθνχλ εκέξεο, εβδνκάδεο, κήλεο, ρξφληα ή αθφκε θαη γηα κηα νιφθιεξε δσή. Όπσο 

γίλεηαη αληηιεπηφ, νη επηπηψζεηο ησλ ηξνραίσλ αηπρεκάησλ έρνπλ πνιπδηάζηαην ραξαθηήξα 

θαη απηφ γηαηί επεξεάδνπλ πνιινχο αλζξψπνπο κε πνηθίινπο ηξφπνπο. Σελ κεγαιχηεξε θαη 

πην δπζάξεζηε αιιαγή ζηε δσή ηνπο πθίζηαληαη νη άκεζα εκπιεθφκελνη ζην ηξνραίν 

αηχρεκα θαζψο ζηελ πεξίπησζε πνπ έρνπλ ηξαπκαηηζηεί, βιέπνπλ ηελ πνηφηεηα ηεο δσήο 

ηνπο λα κεηψλεηαη ξαγδαία. Μαδί κε απηνχο φκσο, επεξεάδνληαη θαη νη δσέο ησλ νηθνγελεηψλ 

ησλ εκπιεθνκέλσλ θαη άκεζα θαη έκκεζα θαζψο ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ηα ηξνραία 

αηπρήκαηα ζπλνδεχνληαη θαη απφ νηθνλνκηθέο επηβαξχλζεηο. Απηφ ηζρχεη θαη ζε επίπεδν 

θνηλσληψλ, κε ην νηθνλνκηθφ-ςπρνινγηθφ θφζηνο ησλ ηξνραίσλ αηπρεκάησλ λα έρεη άθξσο 

αλεζπρεηηθέο έσο ηξνκαθηηθέο δηαζηάζεηο. 

 

3.1 Δπηπηώζεηο ζηελ πγεία 

Πην ζπγθεθξηκέλα ε θπξηφηεξε θαη άκεζε επίπησζε ησλ ηξνραίσλ αηπρεκάησλ είλαη ε 

απψιεηα ηεο ζσκαηηθήο αθεξαηφηεηαο-πγείαο ησλ άκεζα εκπιεθφκελσλ. ην ζχλνιφ ηνπο, ηα 

ηξνραία αηπρήκαηα έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα πνιιψλ εηδψλ ηξαπκαηηζκνχο, θπξηνιεθηηθά ζε 

θάζε κέξνο ηνπ ζψκαηνο, θάηη πνπ εμαξηάηαη απφ ην είδνο ηεο ζχγθξνπζεο θαη ηελ έληαζε-

ζνβαξφηεηά ηεο. Οη πην ζνβαξνί ηξαπκαηηζκνί είλαη νη εμήο:[7] 

 Έλαο απφ ηνπο πην ζπρλνχο ηξαπκαηηζκνχο πνπ κπνξεί λα ζπκβεί ζε έλαλ νδεγφ ή 

πεξαζηηθφ είλαη θάπνηα εγθεθαιηθή βιάβε ιφγσ ηεο ζχγθξνπζεο ηνπ θεθαιηνχ κε 

θάπνην αληηθείκελν. Σα ζπκπηψκαηα κπνξεί λα είλαη ήπηα, κέηξηα ή ζνβαξά, θάηη 

πνπ εμαξηάηαη απφ ηελ έθηαζε ηεο εγθεθαιηθήο αηκνξξαγίαο. Αθφκε θη εάλ δελ 

ππάξρνπλ νξαηά ζεκάδηα ηξαπκαηηζκνχ (π.ρ. κψισπεο θαη ζθηζίκαηα), ν 

εγθέθαινο κπνξεί λα έρεη πηεζηεί κέζα ζην θξαλίν ιφγσ ηεο νξκήο ηεο 

ζχγθξνπζεο, κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη εζσηεξηθφ νίδεκα ή αηκνξξαγία. 

 Σξαπκαηηζκνί ηνπ ιαηκνύ: Μηα αθφκε ζπρλή κνξθή ηξαπκαηηζκνχ απφ ηξνραίν 

αηχρεκα είλαη νη ηξαπκαηηζκνί ηνπ ιαηκνχ πνπ κπνξεί λα είλαη είηε ήπηαο κνξθήο, 

π.ρ. απρεληθφο ηξαπκαηηζκφο θαη ζιάζε ζηελ πεξηνρή ηνπ ιαηκνχ, είηε πην ζνβαξέο 

πεξηπηψζεηο φπσο κεηαηφπηζε ηνπ ηξαρήινπ θαη ηξαπκαηηζκφ ηνπ δίζθνπ. 
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 Σξαπκαηηζκνί ηνπ λσηηαίνπ κπεινύ: Οη δεκηέο ζην λσηηαίν κπειφ ζπκβαίλνπλ 

φηαλ κεηαηνπηζκέλα ζξαχζκαηα θφθθαινπ, ή πιηθά απφ ην δίζθν, ή πξεζκέλνη 

ζχλδεζκνη εηζέξρνληαη εληφο ηνπ λσηηαίνπ κπεινχ θαηαζηξέθνληαο λεπξψλεο, νη 

νπνίνη είλαη απαξαίηεηνη γηα ηελ κεηαθνξά ζεκάησλ-εληνιψλ απφ ηνλ εγθέθαιν 

πξνο ην ππφινηπν ζψκα θαη ην αληίζηξνθν. Οη ηξαπκαηηζκνί ηνπ λσηηαίνπ κπεινχ 

νδεγνχλ ζε απψιεηα ιεηηνπξγηθφηεηαο ή αίζζεζεο ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηνπ 

ζψκαηνο. 

 Σα πην ζπλεζηζκέλα ζεκεία πνπ αθνξνχλ ηξαπκαηηζκνύο ηεο κέζεο ιακβάλνπλ 

ρψξα ζηα ρακειφηεξα ηκήκαηα απηήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ δηαζηξεκκάησλ θαη 

ηξαβεγκάησλ, ζρεκαηηζκφο θήιεο ζε δίζθν θαη θαηάγκαηα ζπνλδχισλ. Απηνί νη 

ηξαπκαηηζκνί κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ πφλν θαη πεξηνξηζκφ ζηελ θηλεηηθφηεηα. 

Μεξηθέο θνξέο ηα ζπκπηψκαηα αθφκε θαη ησλ πην ζνβαξψλ ηξαπκαηηζκψλ ηεο 

κέζεο κπνξεί λα εκθαληζηνχλ θαηξφ κεηά ην αηχρεκα. Γπζηπρψο, νη ηξαπκαηηζκνί 

ηεο κέζεο αθήλνπλ πίζσ ηνπο πνιιέο θνξέο καθξνρξφληεο ελνριήζεηο. 

 ηα ηξνραία αηπρήκαηα νη ηξαπκαηηζκνί ηνπ πξνζώπνπ είλαη ζπλεζηζκέλνη θαη 

κπνξνχλ λα πξνθιεζνχλ απφ ην ηηκφλη ηνπ νρήκαηνο, ην παξκπξίδ, ηνπο 

αεξφζαθνπο, ηα πιατλά ηδάκηα θαη γεληθά απφ ζξχκκαηα γπαιηνχ. Απηνί νη 

ηξαπκαηηζκνί εκθαλίδνπλ εχξνο ζηε ζνβαξφηεηά ηνπο, απφ θνςίκαηα θαη 

θαηάγκαηα έσο θαη ζνβαξά θαηάγκαηα ζην ζαγφλη θαη ζεκαληηθέο δεκηέο ζηα 

δφληηα. 

 Μηα αθφκε ζπλέπεηα ησλ ηξνραίσλ αηπρεκάησλ είλαη νη ηξαπκαηηζκνί 

εζσηεξηθώλ νξγάλσλ φπσο ζην έληεξν, ην ζπθψηη, ηε ζπιήλα, ηα λεθξά, ηνπο 

πλεχκνλεο, ηελ θαξδηά θαη ηελ θεληξηθή ηεο αξηεξία. Δπίζεο, ηα ζπαζκέλα πιεπξά 

είλαη αξθεηά ζχλεζεο, πξνθαιψληαο ξήμε πλεχκνλα θαη άιισλ νξγάλσλ. Οη 

ηξαπκαηηζκνί εζσηεξηθψλ νξγάλσλ απεηινχλ άκεζα ηε δσή ηνπ ηξαπκαηία θαη 

ρξίδνπλ άκεζεο ηαηξηθήο θξνληίδαο. 

 χκθσλα κε ζηαηηζηηθέο  πξνθχπηεη ην ζπκπέξαζκα φηη ν πην ζνβαξφο ηξαπκαηηζκφο 

ζε ηξνραίν αηχρεκα είλαη απηφο ηεο θεθαιήο φπνπ νη επηπηψζεηο κπνξεί λα είλαη έσο 

πνιχ ζνβαξέο κε αλεπαλφξζσηεο ζπλέπεηεο γηα ηελ πγεία ηνπ ηξαπκαηηζκέλνπ. 

Αθνινπζνχλ νη ηξαπκαηηζκνί άλσ θαη θάησ άθξσλ, «άιινη» ηξαπκαηηζκνί, 

ηξαπκαηηζκνί ζπνλδπιηθήο ζηήιεο θαη ηξαπκαηηζκνί εζσηεξηθψλ νξγάλσλ. 
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Ζ πιεηνλφηεηα απφ ηνπο ρξήζηεο ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ πνπ έρνπλ εκπιαθεί ζε ηξνραίεο 

ζπγθξνχζεηο αλαθάκπηνπλ απφ ηνπο ηξαπκαηηζκνχο ηνπο. Χζηφζν, κεξηθνί απφ απηνχο 

δελ αλαθάκπηνπλ πνηέ πιήξσο θαη ππνθέξνπλ απφ θάπνηνπ είδνπο κφληκε αλαπεξία. 

Οη επηπηψζεηο ησλ ηξνραίσλ ζπγθξνχζεσλ ζηε ζσκαηηθή πγεία είλαη ηεξάζηηεο. Οη 

ζνβαξνί ηξαπκαηηζκνί απαηηνχλ πνιιή θαη καθξνρξφληα θξνληίδα, ε νπνία 

κεηαθξάδεηαη ζε πνιιαπιέο εηζαγσγέο ζε λνζνθνκείν, ξαληεβνχ ζε εμσηεξηθά ηαηξεία, 

ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο, ππεξεζίεο παξνρήο θαη‟ νίθνλ ηαηξηθήο θξνληίδαο, 

θαξκαθεπηηθή αγσγή θαη ρξήζε ηαηξηθψλ κεραλεκάησλ. Ο επίκνλνο πφλνο κπνξεί λα 

πξνθαιέζεη δηάθνξα πξνβιήκαηα θαη λα εκπνδίζεη ηα άηνκα λα δήζνπλ κηα 

θπζηνινγηθή δσή. Μεηά-ηξαπκαηηθφ ζηξεο, θαηάζιηςε θαη άγρνο είλαη επίζεο θνηλά 

ζπκπηψκαηα κεηά απφ έλα ζνβαξφ ηξνραίν ζπκβάλ θαη ηα ζχκαηα, θαζψο θαη νη 

νηθνγέλεηέο ηνπο, ζπρλά ρξεηάδνληαη ζπλερή ςπρνινγηθή θξνληίδα θαη ζηήξημε ψζηε λα 

έρνπλ θαιή ςπρηθή πγεία. Δθηφο απφ ηηο ζσκαηηθέο θαη ηηο ςπρνινγηθέο επηπηψζεηο, ηα 

ηξνραία ζπκβάληα έρνπλ πνιιέο πξφζζεηεο επηπηψζεηο γηα ηνπο επηδψληεο, φπσο ε 

απψιεηα ζέζεο εξγαζίαο ή αιιαγέο ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, λνκηθέο επηπηψζεηο, 

νηθνλνκηθή επηβάξπλζε, θαη θαηαθπγή ζε πξφσξε ζπληαμηνδφηεζε κε κεησκέλε 

ζχληαμε. Δπίζεο νη νηθνγέλεηεο ησλ ζπκάησλ ελδέρεηαη λα αληηκεησπίζνπλ ζεκαληηθέο 

αιιαγέο ζηε δσή ηνπο, φπσο ε δέζκεπζε ζεκαληηθνχ ηκήκαηνο ηνπ ρξφλνπ ηνπο γηα 

ηελ παξνρή καθξνρξφληαο θαη‟ νίθνλ θξνληίδαο ζηνπο ηξαπκαηηζκέλνπο, πνιχο ρξφλνο 

καθξηά απφ ην ζπίηη γηα λα θξνληίζνπλ ηνπο ηξαπκαηηζκέλνπο ζην λνζνθνκείν, γηα λα 

ηνπο ζπλνδεχνπλ ζηα ξαληεβνχ ηνπο ζηα εμσηεξηθά ηαηξεία ή γηα λα ππνζηεξίμνπλ 

ςπρνινγηθά ηνλ ηξαπκαηηζκέλν ψζηε λα αληηκεησπίζεη ηελ ςπρηθή θαηαπφλεζε πνπ 

ζπλεπάγεηαη ν ηξαπκαηηζκφο θαη ην ίδην ην ηξνραίν ζπκβάλ. Δπίζεο, αξθεηά ζπρλά νη 

νηθνγέλεηεο ππνρξεψλνληαη λα θάλνπλ αιιαγέο ζην ζπίηη ηνπο, ζην απηνθίλεην θαη 

ζηνλ ηξφπν δσήο ηνπο γηα λα εμππεξεηήζνπλ ηηο αλάγθεο ηνπ ηξαπκαηηζκέλνπ αηφκνπ. 

Σν πην ζεκαληηθό, κεξηθνί γνλείο πνηέ δελ αλαθάκπηνπλ απφ ην ςπρηθφ ηξαχκα ηνπ 

αηθλίδηνπ ζαλάηνπ ελφο ηέθλνπ σο ζπλέπεηα ηξνραίαο ζχγθξνπζεο. Όηαλ πξφθεηηαη γηα 

ηέθλν ή γνλέα κε αλήιηθα ηέθλα, ην νηθνγελεηαθφ θαη εζηθφ θελφ δελ αλαπιεξψλεηαη. 

Ζ νδχλε ησλ γνλέσλ είλαη αμεπέξαζηε θαη ε νηθνγέλεηα βπζίδεηαη ζηε ζιίςε. Σα 

αλήιηθα ηέθλα κέλνπλ νξθαλά, κε φηη απηφ ζπλεπάγεηαη γηα ηελ αλαηξνθή θαη ηε 

δηαπαηδαγψγεζή ηνπο, θαη φληαο αλίθαλα λα θαηαλνήζνπλ θαη λα απνδερζνχλ απηφ πνπ 

ζπλέβε, παξνπζηάδνπλ ηάζεηο απνκφλσζεο θαη επηζεηηθφηεηαο. 
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Πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ε ππεξεζία ηνπ Δ.Κ.Α.Β. θαη ηα ηκήκαηα επεηγφλησλ 

πεξηζηαηηθψλ ησλ λνζνθνκείσλ δέρνληαη ην κεγαιχηεξν βάξνο θαη επηβαξχλνληαη κε 

επηπιένλ πιηθά, κεραλήκαηα θαη απαζρφιεζε ηνπ πξνζσπηθνχ. Δπίζεο, ην θφζηνο ζηηο 

Μ.Δ.Θ., ζηα ρεηξνπξγεία θαη ζηα πιηθά απνθαηάζηαζεο, επηβαξχλεη ππέξκεηξα ηνπο 

πξνυπνινγηζκνχο ησλ λνζειεπηηθψλ ηδξπκάησλ θαη ησλ αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ. 

[3] 

Λφγσ ησλ αλσηέξσ παξαηεξήζεσλ ελδείθλπηαη λα πξνζαξηεζεί εδψ κηα εμαηξεηηθά 

πξσηφηππε εξγαζία ε νπνία έγηλε ζηελ ειιεληθή πεξηθέξεηα θαη δείρλεη ηελ 

αλαγθαηφηεηα ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο γηα ηελ αλαθνχθηζε ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο θαη ηξηηνβάζκηαο δνκήο πγείαο απφ ηαηξηθήο θαη νηθνλνκηθήο άπνςεο. 

θνπφο απηήο ηεο κειέηεο ήηαλ ε θαηαγξαθή ησλ ηξαπκάησλ θαη ε αληηκεηψπηζή ηνπο 

ζε κηα πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο θαη εηδηθφηεξα ζην Κέληξν Τγείαο 

Ξπινθάζηξνπ.[5] 

Ζ παξνχζα κειέηε είλαη κηα πξνζπάζεηα παξαηήξεζεο ε νπνία έιαβε ρψξα απφ ηνλ 

επηέκβξην ηνπ 2016 έσο ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2017 ζην Κέληξν Τγείαο Ξπινθάζηξνπ, 

ην νπνίν είλαη κία κνλάδα απνθεληξσκέλεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο ππαγφκελε ζην 

Γεληθφ Ννζνθνκείν ηεο Κνξίλζνπ, ζηελ Διιάδα.[5] 

Σν Κέληξν Τγείαο Ξπινθάζηξνπ είλαη ππεχζπλν γηα πξσηνβάζκηα πγεηνλνκηθή 

πεξίζαιςε πνπ παξέρεηαη ζηελ πεξηνρή θαη ζπλεξγάδεηαη κε 10 πεξηθεξεηαθέο θιηληθέο 

πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο, εμππεξεηψληαο πεξίπνπ 21.155 θαηνίθνπο κε επζχλε ζηνλ 

ηνκέα ησλ Γήκσλ Ξπινθάζηξνπ θαη Δπξσζηίλεο. Απηφ ην Κέληξν Τγείαο ιεηηνπξγεί 

24 ψξεο ηελ εκέξα, παξέρνληαο ππεξεζίεο γεληθήο ηαηξηθήο θαη νδνληηαηξηθήο, 

κηθξνβηνινγηθφ εξγαζηήξην θαζψο θαη ηκήκα επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ. Γηεξεπλήζεθε 

ν πιεζπζκφο ηεο πεξηνρήο θαη εμεηάζηεθαλ νη αζζελείο νη νπνίνη επηζθέθζεθαλ ην 

Κέληξν Τγείαο γηα λα ιάβνπλ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε ιφγσ αηπρήκαηνο. Σα γεγνλφηα 

ηα νπνία απεθηήζεζαλ απφ ηελ θαηαγξαθή ησλ επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ 

κεηαθέξζεθαλ ζε κηα εηδηθή θφξκα ηδηαίηεξα ζρεδηαζκέλε γηα ηε κειέηε. Απηή ε 

θφξκα πεξηείρε ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ αζζελψλ, θαζψο θαη δεδνκέλα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην ηξαχκα φπσο ε αηηία, ε δηάγλσζε, νη κέζνδνη δηαρείξηζεο θαη ε 

αλάγθε κεηαθνξάο γηα πεξαηηέξσ εμεηδηθεπκέλε θξνληίδα.[5] 
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Απνηειέζκαηα έξεπλαο 

Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο πνπ επηζθέθζεθε ην Κέληξν Τγείαο ήηαλ 871 άηνκα. Ζ 

πιεηνλφηεηα ήηαλ άξξελεο (62,8%). Ζ κέζε ειηθία ήηαλ 42,8 έηε, ε ειηθία ηνπ 

λεφηεξνπ ήηαλ 24,8 έηε θαη ε πςειφηεξε ειηθία ήηαλ 105 έηε. Σν 57,5% ηνπ δείγκαηνο 

ήηαλ απφ αζηηθή πεξηνρή. Οη κήλεο κε ηνλ πςειφηεξν αξηζκφ πεξηζηαηηθψλ ήηαλ ν 

Αχγνπζηνο (11,5%) κεηά ν Ηνχιηνο (10,8%) θαη ν Ηνχληνο (9%).[5] 

Όζνλ αθνξά ηε δηάγλσζε ηνπ ηξαχκαηνο ην 51,8% ησλ αζζελψλ είρε αλνηρηφ ηξαχκα, 

ην 24,5% κηθξνηξαπκαηηζκφ ελψ ην 16,6% πεξηπεπιεγκέλα ηξαχκαηα θαη ην 7,1% 

εγθαχκαηα ηξηβήο.[5] 

Όζνλ αθνξά ηε δηαρείξηζε ηξαχκαηνο ην 66,2% ην δηαρεηξίζηεθε ην Κέληξν Τγείαο. Σν 

22,3% ησλ αζζελψλ έπξεπε λα επηζθεθζεί άιιε δνκή ηαηξηθήο πεξίζαιςεο θαη ην 

11,5% ρξεηάζηεθε κεηαθνξά ζε δεπηεξνβάζκηα ή ηξηηνβάζκηα δνκή θξνληίδαο πγείαο. 

Δθ ηεο κειέηεο δηαπηζηψζεθαλ ζεκαληηθέο ζηαηηζηηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ αηηηψλ 

ησλ ηξαπκάησλ θαη ηεο ειηθηαθήο νκάδαο.[5] 

Ζ ζπρλφηεηα ησλ νδηθψλ αηπρεκάησλ ήηαλ πςειφηεξε ζηηο λεφηεξεο ειηθηαθέο νκάδεο 

θαη ζπγθεθξηκέλα άηνκα ειηθίαο 21-30 εηψλ (25,5%) θαη ειηθίεο 31-40 εηψλ πνζνζηφ 

21,8% ζε ζχγθξηζε κε ηηο άιιεο ειηθηαθέο νκάδεο. Γειαδή ζηηο ειηθίεο απφ 21 έσο 40 

εηψλ ην πνζνζηφ ησλ ηξνραίσλ αηπρεκάησλ ήηαλ 47,3% λέα άηνκα. Ζ πιεηνςεθία ησλ 

πεξηπηψζεσλ αλεμάξηεηα απφ ηα αίηηα ηνπ ηξαχκαηνο, αληηκεησπίζηεθαλ ζην Κέληξν. 

Ζ κεηαθνξά θξίζεθε αλαγθαία ζε 42,9% ησλ πεξηπηψζεσλ ηξνραίσλ αηπρεκάησλ. [5] 
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Δηάγξακκα 14: Σύγθξηζε ηωλ αηηηώλ ηωλ ηξαπκάηωλ γηα ηα νπνία απαηηείηαη 

παξαπνκπή 

Μηα παξφκνηα έξεπλα ηνπ Σζνπκάθα (2006) αλαθέξεη φηη ν Αχγνπζηνο είλαη ν θχξηνο 

κήλαο δηαθνπψλ, φπνπ παξαηεξείηαη απμεκέλνο αξηζκφο αηπρεκάησλ. πγθεθξηκέλα 

φζνλ αθνξά ηε δηαθνξά κεηαμχ ειηθίαο θαη αηηίσλ ηξαχκαηνο δηαπηζηψζεθε φηη ε 

δεθαεηία ηεο ειηθηαθήο νκάδαο 21-30 ζπλίζηαην ζηελ πιεηνςεθία ησλ αηφκσλ ησλ πνπ 

είραλ επηζθεθζεί ην Κέληξν Τγείαο ιφγσ ηξνραίνπ αηπρήκαηνο, ζηνηρείν πνπ ζπκθσλεί 

κε ηε δηαπίζησζε ηνπ ΠΟΤ φηη ε ειηθηαθή νκάδα πνπ επεξεάδεηαη πεξηζζφηεξν απφ ηα 

ηξνραία αηπρήκαηα είλαη ε νκάδα 15 έσο 29 εηψλ. Οη παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ 

ζηελ εθηίκεζε απηή είλαη ε έιιεηςε εκπεηξίαο, ε άγλνηα θηλδχλνπ θαη ε ππεξεθηίκεζε 

ησλ ηθαλνηήησλ ησλ λέσλ.[5] 

Απηά ηα απνηειέζκαηα ζπκθσλνχλ επίζεο κε ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο Διιεληθήο 

Αζηπλνκίαο φπνπ γηα ηηο ειηθηαθέο νκάδεο 5-14 θαη 30-44, ηα νδηθά αηπρήκαηα 

απνηεινχλ ηε δεχηεξε θαη Σξίηε αηηία ζαλάηνπ αληίζηνηρα.[5] 

Έλα ζεκαληηθφ απνηέιεζκα ηεο παξνχζεο κειέηεο ήηαλ φηη 7 απφ ηνπο 10 αζζελείο 

πνπ επηζθέθζεθαλ ην Κέληξν Τγείαο είρε δηαγλσζηεί έγθαηξα εθεί, ρσξίο λα ππάξρεη 

αλάγθε κεηαθνξάο ηνπο ζε άιιε δνκή πγείαο, φπσο έλα λνζνθνκείν.[5] 

Απνδεηθλχεηαη φηη ην Κέληξν Τγείαο σο δεκφζηα δνκή παξνρήο πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο, κπνξεί λα απνζπκθνξήζεη ζεκαληηθά ηε δεπηεξνβάζκηα πγεηνλνκηθή 

πεξίζαιςε, εμππεξεηψληαο ην ζθνπφ ηεο πξσηνβάζκηαο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο πνπ 
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δελ είλαη κφλν ε πξφιεςε θαη ε πξναγσγή ηεο πγείαο, αιιά επίζεο θαη ε παξνρή 

ππεξεζηψλ πγείαο κέζσ ηεο απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο ησλ επεηγφλησλ 

πεξηζηαηηθψλ θαη ηεο πξναγσγήο ηεο δεκφζηαο πγείαο. 

Απφ ηελ έξεπλα ζπκπεξαίλνπκε φηη ην Κέληξν Τγείαο θαίλεηαη λα αληαπνθξίλεηαη 

απνηειεζκαηηθά ζην ξφιν ηνπ φζνλ αθνξά ηελ αληηκεηψπηζε ησλ επεηγφλησλ 

πεξηζηαηηθψλ ρακειήο ή πςειήο βαξχηεηαο θαζψο επίζεο θαη ε παξνρή ππεξεζηψλ 

πξψησλ βνεζεηψλ. Απαηηείηαη απηφο ν ξφινο λα επεθηαζεί πεξηζζφηεξν ζηελ εθαξκνγή 

νινθιεξσκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ πξφιεςε ησλ αηπρεκάησλ 

θαζψο επίζεο θαη ζηελ ελεκέξσζε ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ.[5] 

 

 

3.1.1 Ο ξόινο ηνπ κεηαηξαπκαηηθνύ ζηξεο ζηνπο παζόληεο ζε ηξνραία αηπρήκαηα 

Πξφδεινο θαζίζηαηαη ε επίπησζε ηνπ κεηαηξαπκαηηθνχ ζηξεο ζηνπο παζφληεο 

ηξνραίνπ αηπρήκαηνο, ηδηαίηεξα ζ‟ απηνχο πνπ αληηκεησπίδνπλ έζησ θαη κεξηθή αλαπεξία 

εμαηηίαο ηνπ ηξαπκαηηζκνχ ηνπο. Αλαγθαία ζπλεπψο πξνβάιιεη ε ελεκέξσζε φισλ ησλ 

εκπιεθφκελσλ ζην ζχζηεκα ηεο απνλνκήο ηεο δηθαηνζχλεο, ηδηαίηεξα ζηηο αζηηθέο ππνζέζεηο 

εθδίθαζεο απνδεκηψζεσλ ησλ παζφλησλ ζε ηξνραία αηπρήκαηα. Οη επηπηψζεηο ηνπ 

κεηαηξαπκαηηθνχ ζηξεο ζηελ θνηλσληθή, νηθνλνκηθή, νηθνγελεηαθή δσή ησλ ζπκάησλ αιιά 

θαη ησλ κειψλ ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο είλαη κεγάιεο θαη δπζκελείο, κε απνηέιεζκα ε απνλνκή 

δηθαηνζχλεο λα κελ είλαη πάληα νξζή. Σα άηνκα απηά ζην πιαίζην ηεο ζπκβίσζεο κε ην ζχκα 

ηνπ ηξνραίνπ αηπρήκαηνο αιιά θαη ησλ ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνπλ ζ‟ 

απηφ, είλαη αλαγθαζκέλα λα βηψλνπλ θαζεκεξηλά ζηξεζνγφλεο θαηαζηάζεηο, ιχπε, 

ζηελαρψξηα, κε απνηέιεζκα λα ρξεηάδνληαη θαη απηνί ππνζηεξηθηηθή ζεξαπεία. Ζ δηαηαξαρή 

πνπ πθίζηαηαη ην άηνκν κεηά απφ ηξαπκαηηθφ ζηξεο είλαη ζε πςειή έληαζε θαη θαζψο 

πεξλάεη απφ ηέηνηνπ είδνπο θαηαζηάζεηο είλαη δπλαηφλ λα αλαπηπρζνχλ ζην άηνκν έληνλνο 

ηξφκνο θαη απφγλσζε ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο (φρη ιίγεο) λα αλαπηπρζεί ζε βάζνο ρξφλνπ 

ζπγθεθξηκέλε ςπρνπαζνινγία, κε πξνεμάξρνληα ζπκπηψκαηα ηελ αλαβίσζε ηνπ 

ηξαπκαηηθνχ γεγνλφηνο, παζνινγηθή απνθπγή εξεζηζκάησλ αλάθιεζεο, επεξεζηζηφηεηα, 

άγρνο θαη θαηάζιηςε. Έλα άιιν θξηηήξην πξνυπνζέηεη ηελ επίκνλε επαλαβίσζε ηνπ 

ηξαπκαηηθνχ γεγνλφηνο σο αιγεηλέο αλαθιήζεηο, εθηαιηηθά φλεηξα ή ην άηνκν λα ελεξγεί ζαλ 

λα επαλαιακβάλεηαη ην ηξαπκαηηθφ γεγνλφο κε ςεπδαηζζήζεηο ή παξαηζζήζεηο. Δπηπιένλ 

παξαηεξείηαη έληνλε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή αληίδξαζε ζε νπνηαδήπνηε ππελζχκηζε ηνπ 

γεγνλφηνο. Χο επαθφινπζν, ην άηνκν αλαπηχζζεη κηα επίκνλε θαη παζνινγηθή απνθπγή ησλ 
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ζπλδεφκελσλ κε ην ηξαχκα εξεζηζκάησλ, ελψ ζηαδηαθά εγθαζίζηαληαη αηζζήκαηα 

απνμέλσζεο θαη απφζπξζεο απφ ηνλ πεξίγπξν, θαηάρξεζε νηλνπλεχκαηνο ή ςπρνδξαζηηθψλ 

νπζηψλ θαη αίζζεζε ζκίθξπλζεο ηνπ κέιινληνο (δελ ζρεδηάδεη γηα ην κέιινλ). ηα αλσηέξσ 

πξνζηίζεηαη ε επεξεζηζηφηεηα, δηαηαξαρέο ηνπ χπλνπ, δηαηαξαρέο ηεο κλήκεο θαη ηεο 

ζπγθέληξσζεο θαη εθξήμεηο νξγήο. Ζ δηαηαξαρή κπνξεί λα είλαη νμεία (δηάξθεηα 

ζπκπησκάησλ κηθξφηεξε απφ ηξεηο κήλεο), ρξφληα (δηάξθεηα άλσ ησλ ηξηψλ κελψλ) ή 

θαζπζηεξεκέλεο έλαξμεο (φηαλ εγθαζίζηαηαη ηνπιάρηζηνλ κεηά απφ έμη κήλεο απφ ηελ 

έθζεζε ζην ζηξεζνγφλν παξάγνληα). Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη πξηλ θαηαιήμεη ν θιηληθφο ζηε 

δηάγλσζε ηνπ ζπλδξφκνπ, πξέπεη λα απνθιεηζηνχλ νξγαληθά αίηηα (ηξαπκαηηθέο εγθεθαιηθέο 

βιάβεο, επηιεςία, θαηάρξεζε νηλνπλεχκαηνο θαη ςπρνδξαζηηθψλ νπζηψλ) θαζψο θαη ςπρηθέο 

δηαηαξαρέο πνπ ππνδχνληαη αλάινγε θιηληθή εηθφλα. 

Ζ δηαηαξαρή κεηά ην ηξαπκαηηθφ ζηξεο κπνξεί λα εκθαληζηεί ζε δηάζηεκα κίαο 

εβδνκάδαο έσο θαη ηξηάληα ρξφλσλ κεηά ην ηξαπκαηηθφ γεγνλφο, ελψ ηα ζπκπηψκαηα 

παξνπζηάδνπλ δηαθχκαλζε, κε έμαξζε ζε πεξηφδνπο άγρνπο. Πεξίπνπ ην 30% ησλ αζζελψλ 

ηάηαη πιήξσο, 40% δηαηεξεί ήπηαο βαξχηεηαο ζπκπηψκαηα, ελψ έλα πνζνζηφ 10% εκθαλίδεη 

επηδείλσζε κεηά ην ηξνραίν δπζηχρεκα. Θα πξέπεη επίζεο λα επηζεκαλζεί ην ηεξάζηην 

ςπρηθφ θαη νηθνλνκηθφ θφζηνο γηα ηελ νηθνγέλεηα ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρνπλ ζεκαληηθά 

ιεηηνπξγηθά πξνβιήκαηα ζηελ πγεία ηνπ ζχκαηνο πνπ απαηηνχλ θαζεκεξηλή θξνληίδα. 

Δπηπηψζεηο ππάξρνπλ θαη ζηελ επαγγεικαηηθή δσή ηνπ ζχκαηνο, θαζψο ράλεη ηελ 

εκπηζηνζχλε ζηνλ εαπηφ ηνπ θαη έηζη γίλεηαη ππεξβνιηθά εχζηθην ζηελ θξηηηθή ή απνθεχγεη 

ηελ έθζεζε ζε επαγγεικαηηθέο θαηαζηάζεηο κε ηειηθή έθβαζε ζεκαληηθέο δπζιεηηνπξγίεο 

ηφζν ζηε ζρέζε ηνπ κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ φζν θαη κε ηνπο πειάηεο. Ζ ρνξήγεζε ηεο 

θαξκαθεπηηθήο αγσγήο ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο θαζίζηαηαη αλαγθαία. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ 

έρεη εγθαηαζηαζεί πιένλ ε δηαηαξαρή ή ζηε ρξφληα θαη θαζπζηεξεκέλε έλαξμε κνξθήο ηεο 

λφζνπ, ρξεζηκνπνηείηαη ζπλδπαζκφο θαξκαθεπηηθήο αγσγήο θαη ςπρνζεξαπείαο. [33] 

3.1.2 Φπρηθέο δηαηαξαρέο ρξόληα κεηά ην αηύρεκα 

 Σα ςπρνινγηθά δεηλά θαη νη επψδπλεο ζηηγκέο πνπ βηψλεη κηα νηθνγέλεηα κεηά ηελ 

απψιεηα ελφο κέινπο ηεο ζε ηξνραίν ή κε ηελ πξφθιεζε ελφο ηξαπκαηηζκνχ πνπ 

έρεη νδεγήζεη ζε αλαπεξία, είλαη πνιιά αθφκα θαη γηα ρξφληα κεηά ην πξψην ζνθ. 

 - Σν 72% ησλ ζπγγελψλ ησλ ζπκάησλ ράλεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ γηα θαζεκεξηλέο 

δξαζηεξηφηεηεο, φπσο ε εξγαζία, ην δηάβαζκα θ.ιπ. 

 - Σν 37% ζθέθηεηαη ην ελδερφκελν ηεο απηνθηνλίαο, ελψ ην 78% ησλ κειψλ ηεο 

νηθνγέλεηαο αλαπηχζζεη ην αίζζεκα ηνπ ζπκνχ θαη ην 71% ληψζεη κλεζηθαθία. 
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 - Σν 27% εκθαλίδεη θνβίεο θαη ην 35% δηαηαξαρέο ζηελ πξφζιεςε ηξνθήο. 

Δπηπιένλ, ε ηθαλφηεηα απφιαπζεο ηεο δσήο κεηψλεηαη δξακαηηθά, ζε πνζνζηφ πνπ 

θηάλεη θαη ην 90%. 

 - Σν 50% θαηαλαιψλεη πεξηζζφηεξα ςπρνηξφπα θάξκαθα θαη αιθνφι ελψ ην 70% 

ησλ ζπγγελψλ παξνπζηάδεη δπζθνιίεο ζηελ νδήγεζε. Σν 49% ράλεη ηελ 

απηνπεπνίζεζή ηνπ θαη ην 46% εκθαλίδεη θαηάζιηςε. 

 Σα ζηνηρεία απηά είλαη απνηέιεζκα έξεπλαο ηεο Δπξσπατθήο Οκνζπνλδίαο 

Θπκάησλ Σξνραίσλ Αηπρεκάησλ, ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ζε 1.364 νηθνγέλεηεο 

ελλέα ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε λεθξνχο ή βαξηά ηξαπκαηίεο ηξνραίνπ 

δπζηπρήκαηνο ή αηπρήκαηνο. [34] 

 

3.2 Οηθνλνκηθό Κόζηνο 

3.2.1 Βαζηθέο Έλλνηεο ηνπ Οηθνλνκηθνύ Κόζηνπο ησλ Σξνραίσλ Αηπρεκάησλ 

Ζ βαζηθφηεξε θαη ίζσο ε πην νπζηψδεο δηάθξηζε ηνπ θφζηνπο ησλ κεηαθνξψλ είλαη 

απηή ζε ρξεκαηηθφ θαη κε ρξεκαηηθφ θφζηνο κεηαθνξψλ. Σν ρξεκαηηθφ θφζηνο είλαη εθείλν 

πνπ αληηζηνηρεί ζε πξαγκαηηθέο δαπάλεο γχξσ απφ ηνλ ηνκέα ησλ «Μεηαθνξψλ». Γχν είλαη 

νη βαζηθέο ηνπ ζπληζηψζεο: Σν άκεζν ρξεκαηηθφ θφζηνο θαη ην έκκεζν. Χο άκεζν ρξεκαηηθφ 

θφζηνο ελλννχληαη νη ακνηβέο πξνζσπηθνχ, ηα αζθάιηζηξα, νη θάζε είδνπο ελεξγεηαθέο 

δαπάλεο θ.ιπ., ελψ σο έκκεζν ρξεκαηηθφ θφζηνο, ελλνείηαη θάζε θφζηνο ην νπνίν επηβαξχλεη 

ηξίηνπο (θφζηνο ζπληήξεζεο ησλ ππνδνκψλ, θφζηνο αζηπλφκεπζεο θ.ιπ.).  

Σν θφζηνο ησλ νδηθψλ αηπρεκάησλ ζεσξείηαη κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο ζπληζηψζεο ηνπ 

θνηλσληθνχ –κε ρξεκαηηθνχ θφζηνπο θαη είλαη δπλαηφλ λα κεηαθξαζηεί, έζησ θαη 

πξνζεγγηζηηθά, ζε ρξεκαηηθέο αμίεο. Δχθνια θαη πην άκεζα κπνξεί θαλείο λα απνηηκήζεη 

εθείλν ην κέξνο ηνπ θφζηνπο ηεο νδηθήο αζθάιεηαο πνπ αλαιακβάλεηαη απφ ηνπο ρξήζηεο, 

κέζσ ηεο θαηαβνιήο αζθαιίζηξνπ θαη ηεο θαηαβνιήο απνδεκίσζεο ζε πεξίπησζε 

αηπρήκαηνο. 

Χζηφζν, δελ κπνξνχλ λα απνηηκεζνχλ ην ίδην άκεζα θαη εχθνια εθείλα ηα κέξε ηνπ θφζηνπο 

ηα νπνία επηβαξχλνπλ ην θνηλσληθφ ζχλνιν, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ε λνζειεία ή ε 

θνηλσληθή πξφλνηα, θαζψο επίζεο θαη εθείλα πνπ επηβαξχλνπλ ηξίηνπο, φπσο είλαη ε 

παξαγσγηθφηεηα. Σν θφζηνο ησλ ηξνραίσλ αηπρεκάησλ, ζεσξείηαη επίζεο, ζπληζηψζα ηνπ 

ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο ηεο νδηθήο ππνδνκήο. Χζηφζν, δελ ελζσκαηψλεηαη άκεζα ζηνλ 
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πξνυπνινγηζκφ θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπγθνηλσληαθνχ έξγνπ, αιιά κεηαθξάδεηαη 

ζε θφζηνο λνζειείαο, απψιεηαο εηζνδήκαηνο, άξζε «κειαλψλ ζέζεσλ» θ.ιπ. Τπφ απηήλ ηελ 

έλλνηα, ην θφζηνο νδηθψλ αηπρεκάησλ είλαη εμσηεξηθφ θφζηνο, πνπ κεηαθπιχεηε ζηνπο κε 

ππαίηηνπο γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ θαη εδψ έγθεηηαη ε δπζθνιία πξνζδηνξηζκνχ ηνπ, 

θαζηζηψληαο ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ κηα δχζθνιε θαη ζχλζεηε εξγαζία. [35] 

3.2.2 Καηεγνξηνπνίεζε ηνπ θόζηνπο ησλ νδηθώλ αηπρεκάησλ 

Σν θφζηνο ελφο ηξνραίνπ αηπρήκαηνο κπνξεί λα δηαθξηζεί ζε θόζηνο αλά ζύκα 

ηξνραίνπ θαη θόζηνο αλά αηύρεκα, φπνπ ην θαζέλα απφ απηά κπνξεί λα δηαθξηζεί ζε δχν 

πεξαηηέξσ θαηεγνξίεο: 

α) ΑΜΔΟ ΚΟΣΟ (ηαηξηθφ θφζηνο, θφζηνο απνθαηάζηαζεο, δεκηέο ζε πεξηνπζία, 

δηνηθεηηθφ θφζηνο) θαη β) ΔΜΜΔΟ ΚΟΣΟ ην νπνίν επηβάιιεηαη ζηελ θνηλσλία θαη 

επεξεάδεη ηελ επεκεξία ηεο (απψιεηα παξαγσγηθήο ηθαλφηεηαο θαη αλζξψπηλν θφζηνο). Ζ 

θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο ησλ νδηθψλ ηξνραίσλ αηπρεκάησλ παξνπζηάδεηαη ζην 

δηάγξακκα [36]:  

Κόζηνο αλά ζύκα ηξνραίνπ 

1. Ηαηξηθό Κόζηνο 

Πξψηεο βνήζεηεο θαη κεηαθνξά ζχκαηνο, 

Τπεξεζίεο αηπρεκάησλ θαη εθηάθηνπ 

αλάγθεο, Ννζειεία ζε λνζνθνκείν, θηλεηή 

λνζειεία εθηφο λνζνθνκείνπ. 

2. Με ηαηξηθό θόζηνο απνθαηάζηαζεο 

Κφζηνο αιιαγψλ δηαξξχζκηζεο θαηνηθίαο 

ψζηε λα είλαη θαηάιιειε γηα άηνκα κε 

εηδηθέο αλάγθεο, εηδηθά κέζα κεηαθνξάο 

αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο, 

επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε, ηδηαίηεξε 

εθπαηδεπηηθή θξνληίδα θαη 

δηαπαηδαγψγεζε παηδηψλ. 

3. Απώιεηα παξαγσγηθήο ηθαλόηεηαο 

Απψιεηα παξαγσγηθφηεηαο ζηνπο 

εξγαδφκελνπο, απψιεηα παξαγσγηθφηεηαο 

Κόζηνο αλά αηύρεκα 

1. Καηαζηξνθέο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 

θαη θαηαζηξνθήο ηνπ πεξηβάιινληνο) 

Εεκηέο νρεκάησλ (επηζθεπή ή 

αληηθαηάζηαζε), θαηαζηξνθέο ζην 

νδφζηξσκα, θαηαζηξνθέο ζε θηίξηα, 

δεκηέο ζε πξνζσπηθή πεξηνπζία, δεκηέο 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο 

θφξησζεο νρήκαηνο ζε φρεκα νδηθήο 

βνήζεηαο, πεξηβαιινληηθέο θαηαζηξνθέο. 

2. Γηνηθεηηθά Έμνδα 

Κφζηνο αζηπλφκεπζεο, θφζηνο 

ππξνζβεζηηθήο ππεξεζίαο, θφζηνο θιάδνπ 

πγείαο, θφζηνο αζθάιεηαο ζχκαηνο, άιιεο 

αζθάιηζεο, θφζηνο δηεθδίθεζεο 

απνδεκίσζεο 

3. Γηάθνξα 
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εθηφο ρψξνπ εξγαζίαο (π.ρ. νηθηαθή θαη 

ζπδπγηθή δξαζηεξηφηεηα), πηζαλή 

κειινληηθή απψιεηα παξαγσγήο (π.ρ. 

αλεξγία) 

4. Άιιν νηθνλνκηθό θόζηνο 

Δπηζθέςεηο ζε γηαηξνχο, έμνδα θεδείαο, 

νηθηαθή βνήζεηα 

5. Αλζξώπηλν θόζηνο 

Μείσζε δηάξθεηαο δσήο ιφγσ 

ζαλαηεθφξνπ αηπρήκαηνο, θπζηθφο θαη 

ςπρηθφο πφλνο ηνπ ζχκαηνο (πφλνο, ιχπε, 

επηδείλσζε ηνπ επηπέδνπ δσήο, 

παξακέλνπζα εμσηεξηθή παξακφξθσζε), 

ςπρηθφο πφλνο ζπγγελψλ θαη θίισλ ηνπ 

ζχκαηνο 

Κφζηνο ιφγσ απψιεηαο ηεο πνηφηεηαο 

επέλδπζεο (π.ρ. νρήκαηνο), θφζηνο 

θαηαλάισζεο πεγψλ πξψηεο χιεο (π.ρ. 

θαηαλάισζε θαχζηκεο χιεο, κφιπλζε ηνπ 

αέξα, ρξνληθέο θαζπζηεξήζεηο θ.ά.), 

απψιεηα παξαγσγήο ησλ αηφκσλ πνπ 

έρνπλ εκπιαθεί ή εγθισβηζζεί ιφγσ 

αηπρήκαηνο 

 

Σν δήηεκα ηνπ θνηλσληθννηθνλνκηθνύ θόζηνπο ησλ ηξνραίσλ αηπρεκάησλ είλαη ηδηαίηεξα 

πνιχπινθν, δεδνκέλνπ φηη ε αλζξψπηλε δσή είηε δελ απνηηκάηαη ζε ρξήκα, είηε ηα θξηηήξηα 

απνηίκεζεο δηαθέξνπλ απφ ρψξα ζε ρψξα, εμαξηψκελα απφ εζηθέο θαη πνιηηηζκηθέο αμίεο 

θαη παξαδφζεηο, απφ πνιηηηθά ζπζηήκαηα θαη κνξθέο θνηλσληθήο νξγάλσζεο.[37] 

Οη θνηλσληθννηθνλνκηθέο επηπηώζεηο ησλ ηξνραίσλ αηπρεκάησλ πνηθίινπλ κεηαμχ ησλ 

ζαλαηεθφξσλ ηξνραίσλ θαη απηψλ πνπ πξνθαινχλ ζνβαξνχο ηξαπκαηηζκνχο. πγθεθξηκέλα: 

 Σα ζαλαηεθόξα ηξνραία αηπρήκαηα νδεγνχλ ζε απψιεηα ηεο αμίαο ηεο κειινληηθήο 

παξαγσγήο θαη ηνπ επελδπκέλνπ θεθαιαίνπ γηα κφξθσζε θαη εθπαίδεπζε. Δπίζεο, ε 

νηθνγέλεηα ηνπ εθιηπφληνο επηβαξχλεηαη κε αζηπλνκηθά θαη δηθαζηηθά έμνδα θαη κε 

ηηο δαπάλεο ηεο λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο 

 Σα ηξνραία αηπρήκαηα κε ζνβαξνύο ηξαπκαηηζκνύο νδεγνχλ ζε απμεκέλεο 

δαπάλεο λνζνθνκεηαθήο ή/θαη εμσλνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο θαη θπζηθνζεξαπείαο. 

Δπηπιένλ, δίλνληαη απνδεκηψζεηο αλαξξσηηθήο άδεηαο θαη αληθαλφηεηαο θαη ηα 

δηθαζηηθά θαη αζηπλνκηθά έμνδα είλαη πςειά. 
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ε θάζε είδνο αηπρήκαηνο ππάξρεη έλα πιήζνο επηπηψζεσλ φπσο είλαη ε 

απνθαηάζηαζε πιηθψλ δεκηψλ ή θφζηνο αληηθαηάζηαζεο απηνθηλήηνπ, απψιεηα ρξφλνπ γηα 

επηζθέςεηο ζε ζπλεξγεία, δηθεγφξνπο θιπ θαη θαζπζηεξήζεηο ζηελ θπθινθνξία, ιφγσ 

απνθιεηζκνχ ηεο νδνχ ηελ ψξα ηνπ αηπρήκαηνο. Δπίζεο, ηα αζθαιηζηηθά ηακεία έρνπλ 

κεησκέλεο εηζθνξέο θαη επηβαξχλνληαη κε έμνδα ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο θαη ζπρλά 

κπνξεί λα πξνθχςεη θιείζηκν ησλ  αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ απφ πηψρεπζε ιφγσ πιεξσκήο 

ππέξνγθσλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ. 

3.2.3 Μέζνδνη εθηίκεζεο ηνπ Κόζηνπο ησλ Οδηθώλ Αηπρεκάησλ 

Οη πξψηεο εθηηκήζεηο ηνπ θφζηνπο ησλ ηξνραίσλ αηπρεκάησλ έγηλαλ γχξσ ζην 1950 

ζηε Μεγάιε Βξεηαλία θαη ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο. 

ηε Μεγάιε Βξεηαλία ε πξψηε εθηίκεζε έγηλε απφ ηνλ H.J. Jones (1946), ν νπνίνο 

παξαδέρηεθε φηη «ε απνδεκίσζε πνπ ζα επηδνζεί απφ ην δηθαζηήξην είλαη ην πην θαηάιιειν 

κέηξν εθηίκεζεο ηνπ θφζηνπο ησλ αηπρεκάησλ». Ζ εθηίκεζε ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο θαηά 

ηνλ Jones απνηεινχληαλ απφ ηξία επηκέξνπο ηκήκαηα:[37] 

 Απνδεκίσζε ιφγσ πξνζσπηθνχ ηξαπκαηηζκνχ 

 Δπηζθεπή ηεο δεκίαο πνπ πξνθιήζεθε ζε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

 Γηνηθεηηθά έμνδα (θπξίσο ζρεηηθά κε έμνδα αζθάιεηαο) 

ηηο ΖΠΑ ηελ ίδηα δεθαεηία γίλνληαη νη πξψηεο εθηηκήζεηο θφζηνπο, πνπ αθνξνχζαλ κφλν 

ζην «άκεζν» θφζηνο (δεκίεο ζηελ πεξηνπζία, ηαηξηθή πεξίζαιςε, δηθαζηηθά έμνδα θ.ά.). 

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ επφκελσλ δεθαεηηψλ ην εθηηκψκελν θφζηνο (δηαθφξσλ ρσξψλ) 

παξνπζηάδεηαη νινέλα θαη πην πςειφ, γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ζε: 

 Γεληθή άλνδν ηηκψλ ζηελ θνηλσλία θαη θπξίσο ζε πεξηνδηθή αλαζεψξεζε ησλ 

κεζφδσλ εθηίκεζεο. 

Γεληθά, δηαθξίλνπκε ηέζζεξηο θάζεηο ζηελ ηζηνξία ηεο νηθνλνκηθήο εθηίκεζεο ησλ ηξνραίσλ 

αηπρεκάησλ: 

Ζ πξψηε θάζε αλαθέξεηαη ζηε δεθαεηία ‟50 θαη ‟60. Καηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο θάζεο, ε 

εθηίκεζε ηνπ θφζηνπο ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο βαζίζηεθε ζηελ πξνζέγγηζε ηεο 

θαζαξήο απψιεηαο εηζνδήκαηνο, ρσξίο θακία αλαθνξά ζηελ απψιεηα πνηφηεηαο δσήο.[37] 

Καηά ηε δεχηεξε θάζε, δεθαεηία ηνπ ‟60 κέρξη 1970, νη νηθνλνκηθέο εθηηκήζεηο ζηηο 

πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο βαζίζηεθαλ ζηελ πξνζέγγηζε ηεο αθαζάξηζηεο απψιεηαο 
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παξαγσγήο, δειαδή εδψ ε θαηαλάισζε δελ αθαηξείηαη πιένλ απφ ην κέγεζνο ηεο απψιεηαο 

παξαγσγηθφηεηαο. 

Ζ ηξίηε θάζε θαιχπηεη ηελ πεξίνδν απφ ην 1970 κέρξη ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980. ‟ 

απηή ηε θάζε, θαηά ηελ εθηίκεζε ηνπ θφζηνπο ησλ ηξνραίσλ αηπρεκάησλ, εηζήρζε κηα λέα 

κεηαβιεηή κε ηίηιν «πφλνο, ζιίςε θαη βάζαλα». Πνιιέο ρψξεο, εηζήγαγαλ απηή ηε λέα 

κεηαβιεηή θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηεο κηθηήο αμίαο ηεο απψιεηαο εηζνδήκαηνο, κε ζθνπφ ηνλ 

ππνινγηζκφ ηνπ αλζξψπηλνπ θφζηνπο (π.ρ. απψιεηα πνηφηεηαο δσήο).[37] 

Καηά ηελ ηέηαξηε θάζε, ε νπνία μεθηλά απφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟80, πάξα πνιιέο 

ρψξεο πξνβαίλνπλ ζε εθηηκήζεηο εθείλνπ ηνπ ζηνηρείνπ ηνπ θφζηνπο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ 

πνηφηεηα δσήο. Ζ πξνζέγγηζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γη‟ απηφ ην ζθνπφ είλαη ε «πξνζπκία λα 

πιεξψζεη θαλείο» (Willingness to pay). 

Γελ έρνπλ εθαξκφζεη απαξαίηεηα φιεο νη ρψξεο φιεο ηηο πξναλαθεξφκελεο κεζφδνπο, νχηε 

θαη έρνπλ πεξάζεη φιεο θαη απφ ηηο ηέζζεξηο απηέο θάζεηο. Κάπνηεο κάιηζηα βξίζθνληαη 

αθφκα ζηελ πξψηε θάζε. Χζηφζν θάπνηεο απφ ηηο ρψξεο κε δείθηε κεραλνθίλεζεο ηδηαίηεξα 

πςειφ, φπσο ε Μεγάιε Βξεηαλία, νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο θαη ε νπεδία έρνπλ 

πεξάζεη απφ φιεο ηηο παξαπάλσ θάζεηο, ή ηνπιάρηζηνλ απφ ηηο πεξηζζφηεξεο απφ απηέο. 

Οη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο πξψηεο εθηηκήζεηο αθνξνχζαλ κφλν ην «άκεζν» θφζηνο, νξηδφκελν 

σο δεκίεο ζηελ πεξηνπζία, ηαηξηθή πεξίζαιςε, δηθαζηηθά έμνδα θαη δηάθνξα «κηθξά» έμνδα. 

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ επφκελσλ δεθαεηηψλ ζε φιεο ηηο αλαιχζεηο πνπ έγηλαλ ζε δηάθνξεο 

ρψξεο, ην εθηηκψκελν θφζηνο παξνπζηάδεηαη νινέλα θαη πην πςειφ. Απηή ε αχμεζε δελ είλαη 

κφλν απνηέιεζκα ηεο γεληθήο αλφδνπ ηηκψλ ζηελ θνηλσλία, αιιά θαη απνηέιεζκα ηεο 

πεξηνδηθήο αλαζεψξεζεο ησλ κεζφδσλ εθηίκεζεο ηνπ θφζηνπο ησλ ηξνραίσλ αηπρεκάησλ. 

Οη κέζνδνη  εθηίκεζεο θφζηνπο παξνπζηάδνληαη ζην αθφινπζν ζρήκα: [36] 
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Μέζνδνο Δθηίκεζεο: Κόζηνο Απνθαηάζηαζεο 

Απηή ε κέζνδνο βαζίδεηαη ζηελ εθηίκεζε εθείλσλ ησλ πνζψλ θαη πφξσλ πνπ 

θαηαβάιινληαη κε ζθνπφ ηελ εμάιεηςε ησλ επηπηψζεσλ ελφο ηξνραίνπ αηπρήκαηνο. 

χκθσλα κε απηή ηε κέζνδν, ππνινγίδεηαη πνην είλαη ην θφζηνο εθείλν πνπ πιεξψλεη ε 

θνηλσλία πξνθεηκέλνπ λα επαλαθέξεη ηα ζχκαηα ή ηνπο ζπγγελείο θαη ηνπο θίινπο ησλ 

ζπκάησλ ζηελ θαηάζηαζε πνπ βξίζθνληαη πξηλ ην αηχρεκα. Ζ κέζνδνο βαζίδεηαη ζπρλά ζε 

πξαγκαηηθέο ηηκέο ζηνηρείσλ θαη ελλνηψλ παξαγσγήο (έξγα θαη/ή θεθάιαην). Δλίνηε νη 

πξαγκαηηθέο ηηκέο αληηθαζίζηαληαη απφ ηηκέο πνπ πξνέξρνληαη είηε απφ εηδηθνχο αλαιπηέο, 

είηε κέζσ δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ. Σα πνζά πνπ εθδηθάδνληαη απφ ηα δηθαζηήξηα ζηνπο 

επηδψληεο δηθαηνχρνπο εθείλσλ πνπ ζθνηψζεθαλ ή ηξαπκαηίζηεθαλ σο απνηέιεζκα 

εγθιήκαηνο ή ακέιεηαο, ζεσξνχληαη σο έλδεημε ηνπ θφζηνπο ηξνραίνπ αηπρήκαηνο ή ηεο 

αμίαο πνπ ζα κπνξνχζε ε θνηλσλία λα απνδψζεη γηα ηελ πξφιεςε ηνπ αηπρήκαηνο. Ζ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο κεζφδνπ εμαξηάηαη απφ ηηο ππάξρνπζεο ζηαηηζηηθέο πεγέο θαζψο 

θαη απφ ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ζηνηρείσλ. Απηφ απνηειεί κεηνλέθηεκα ηεο κεζφδνπ 

θαη νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη ε ρξήζε εθδηθαζκέλσλ πνζψλ απφ δηθαζηήξην γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ κηαο ηηκήο γηα ηελ απψιεηα δσήο (ή αλαπεξία) ιφγσ ηξνραίνπ αηπρήκαηνο ζα 

ήηαλ κία ιχζε αηειήο. [36] 

 

Σρήκα 3: Μέζνδνη εθηίκεζεο θόζηνπο νδηθώλ ηξνραίωλ αηπρεκάηωλ 
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Μέζνδνο Δθηίκεζεο: Αλζξώπηλν Κεθάιαην 

Πξφθεηηαη γηα ηε κέζνδν πνπ εθαξκφζζεθε ήδε απφ ηνλ δέθαην έβδνκν (17
ν
) αηψλα 

θαη ρξεζηκνπνηήζεθε θπξίσο ζηνπο ηνκείο ηεο πγείαο θαη ηεο αζθάιεηαο. Ζ κέζνδνο απηή 

πξνζεγγίδεη ην θφζηνο ελφο ζαλάηνπ απφ ηξνραίν αηχρεκα απφ ηελ πιεπξά ηεο παξαγσγήο 

πνπ ράλεηαη απφ ηελ απψιεηα απηή. χκθσλα κε ηελ πξνζέγγηζε απηή, ην άηνκν 

αληηκεησπίδεηαη σο παξαγσγηθφ κέινο ηεο θνηλσλίαο θαη παξάγεη έλα κέξνο ηνπ εηζνδήκαηνο 

πνπ ζπλεηζθέξεη ζην ζπλνιηθφ εηζφδεκα θαη ην νπνίν απνηηκάηαη απφ ηελ αγνξά. Ζ 

κεζνδνινγία απηή ρξεζηκνπνηήζεθε ζε αξθεηέο έξεπλεο πνπ απαληνχλ ζε εξσηήκαηα 

ζρεηηθά κε ηελ νηθνλνκηθή δεκηά απφ κία αζζέλεηα γηα θάπνηα ρξνληθή πεξίνδν. Άιιε κία 

πξνζέγγηζε είλαη απηή ηεο «νηθνλνκηθήο αμίαο ηνπ αλζξψπνπ». Με ηε κέζνδν απηή, 

ππνινγίδεηαη ε απψιεηα κε ηελ νπνία επηβαξχλεηαη ε θνηλσλία απφ ην ζάλαην ή ηελ 

αλαπεξία ελφο κέινπο ηεο. Βαζίδεηαη ζηελ αμία ηνπ εξγάζηκνπ ρξφλνπ ή ηελ αμία ηεο 

παξαγσγήο, κε ηελ νπνία ζρεηίδεηαη ην ζχκα ηνπ ηξνραίνπ. Ζ κέζνδνο δηαθξίλεηαη ζε ηξεηο 

επηκέξνπο πξνζεγγίζεηο: 1. Αθαζάξηζηε απψιεηα παξαγσγήο ή άιισο Μεηθηή Απψιεηα 

Παξαγσγηθφηεηαο (Gross Lost Output), 2. Καζαξή απψιεηα παξαγσγήο (Net Lost Output) 

θαη 3. Αμία απνιεζζέληνο ρξφλνπ δσήο. Σν θχξην πιενλέθηεκα απηήο ηεο κεζφδνπ βαζίδεηαη 

ζηελ απιφηεηα θαη ηελ δηαθάλεηα (απψιεηα παξαγσγήο ή θαηαλάισζεο). 

α. Αθαζάξηζηε Απώιεηα Παξαγσγήο 

Με θαζαξά νηθνλνκηθνχο φξνπο, σο απψιεηα νξίδεηαη ε έιιεηςε ηθαλφηεηαο ησλ 

ζπκάησλ ελφο ηξνραίνπ γηα απαζρφιεζε (πιήξε απαζρφιεζε) εμαηηίαο απνπζίαο, 

ζαλάηνπ ή/θαη αλαπεξίαο.  Ζ απψιεηα παξαγσγηθήο ηθαλφηεηαο εθθξάδεηαη ζε ρξήκα 

θαη αθνξά ηε ζπκβνιή θαη ζπλεηζθνξά ηνπ αηφκνπ ζηελ παξαγσγή 

αγαζψλ/ππεξεζηψλ, εάλ δελ είρε ηξαπκαηηζζεί ζε αηχρεκα ή δελ είρε πεζάλεη πξφσξα 

ιφγσ ηξνραίνπ αηπρήκαηνο. Ο νξηζκφο ηεο απψιεηαο παξαγσγηθφηεηαο ελφο αηφκνπ 

πνπ πεζαίλεη ιφγσ ηξνραίνπ αηπρήκαηνο, δελ είλαη ηφζν ζαθήο. πλήζσο, 

ρξεζηκνπνηείηαη ν κέζνο φξνο ησλ κηζζψλ γηα λα θαζνξηζηεί ε απψιεηα ηνπ 

εηζνδήκαηνο, ηφζν γηα ην ρξφλν ζαλάηνπ ηνπ αηφκνπ φζν θαη γηα ηα κειινληηθά 

θέξδε. Γηα λα πξνζδηνξηζζεί κε φζν ην δπλαηφ κεγαιχηεξε αθξίβεηα ην κέγεζνο ηεο 

απψιεηαο παξαγσγηθφηεηαο, ζα πξέπεη λα πξνζδηνξηζζεί ε παξνχζα αμία απηψλ ησλ 

κεγεζψλ, δειαδή λα γίλεη αλαγσγή ζε ηξέρνπζεο ηηκέο. Απηή ε δηαδηθαζία δε γίλεηαη 

ρσξηζηά γηα θάζε έλα ζχκα ηξνραίνπ (λεθξφ ή ηξαπκαηία). Οη εθηηκήζεηο βαζίδνληαη 
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ζην κέζν (π.ρ. Δζληθφ) εηζφδεκα, ζηηο εθηηκψκελεο δεκίεο, θαζψο θαη ζηηο ηαηξηθέο 

θαη αζηπλνκηθέο δαπάλεο. [37] 

 

β. Καζαξή Απώιεηα Παξαγσγήο 

Ζ κέζνδνο ππνινγίδεη –κείσζε ηεο παξαγσγήο, αθνχ αθαηξεζνχλ ηα έμνδα 

θαηαλάισζεο ηνπ ζχκαηνο ηξνραίνπ αηπρήκαηνο. Μπνξεί λα ζεσξεζεί πην 

εθιεπηπζκέλε απφ ηελ πξνεγνχκελε (Αθαζάξηζηε απψιεηα παξαγσγήο), δηφηη 

ππνινγίδεη ηελ παξνχζα αμία ησλ απσιεηψλ ζηνπο άιινπο σο απνηέιεζκα ηνπ 

ζαλάηνπ θάπνηνπ αηφκνπ ζε κία ειηθία. Όηαλ έλαο εξγαδφκελνο (ακεηβφκελνο ή κε) 

δελ κπνξεί λα εξγαζζεί ιφγσ ηξαπκαηηζκνχ, ηφηε γηα ην δηάζηεκα πνπ απηφο δελ 

απαζρνιείηαη, ε θνηλσλία ράλεη ηελ παξαγσγή ηνπ ζχκαηνο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 

πνπ δελ κπνξεί λα εξγαζζεί. ηελ πεξίπησζε δε ζαλαηεθφξνπ ηξνραίνπ αηπρήκαηνο, 

ην ζέκα γίλεηαη πην πεξίπινθν, αθνχ ε θνηλσλία λαη κελ ράλεη κειινληηθή παξαγσγή 

ηνπ ζχκαηνο, απνηακηεχεη φκσο ηε κειινληηθή ηνπ θαηαλάισζε. Ζ απψιεηα πνπ 

πξνθχπηεη ζηελ θνηλσλία είλαη ε δηαθνξά αλάκεζα ζε κειινληηθή παξαγσγή (πνπ ζα 

παξήγαγε ην άηνκν αλ δελ έπεθηε ζχκα ηξνραίνπ) θαη ζηε κειινληηθή θαηαλάισζε, 

αθνχ πξψηα πξνζδηνξηζηεί ε παξνχζα αμία απηψλ ησλ κεγεζψλ. Σν απνηέιεζκα 

νλνκάδεηαη θαζαξή απψιεηα παξαγσγήο.[37] 

 

γ. Αμία Απνιεζζέληνο Υξόλνπ Εσήο 

Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο αμίαο ηνπ απνιεζζέληνο ρξφλνπ δσήο πξέπεη λα εθηηκεζεί 

αξρηθά α) ην θφζηνο ηνπ εξγάζηκνπ ρξφλνπ θαη β) ην επηπιένλ θφζηνο ηεο απψιεηαο 

ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ. Ζ εξγαζία εδψ έρεη επξχηεξε έλλνηα θαη είλαη είηε 

επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα, είηε δξαζηεξηφηεηα ζην λνηθνθπξηφ. χκθσλα κε 

απηφ ην νηθνλνκηθφ κνληέιν ε απψιεηα ηεο ραξάο ηεο δσήο πνπ πθίζηαηαη ην ζχκα κε 

ην ζάλαηφ ηνπ, δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηελ απψιεηα ηεο θαηαλάισζεο, αιιά 

επεθηείλεηαη θαη ζην γεγνλφο φηη ην ζχκα δελ κπνξεί πιένλ λα αλαιάβεη θακία απφ 

εθείλεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ δηαηεξνχζαλ ην επίπεδν δσήο ηνπ, αθνχ ην άηνκν κε 

ηελ παξαγσγή ηνπ επηδηψθεη λα κεγηζηνπνηήζεη ηελ πνηφηεηα δσήο ηνπ. Γηα ην ζθνπφ 

απηφ ηξεηο παξάγνληεο παίδνπλ ξφιν: α) ηα νηθνλνκηθά κέζα θαη ν ρξφλνο πνπ 

αλαιψλνληαη γηα ηελ αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ κε ζηφρν ηελ πνηφηεηα δσήο, β) ε 
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θαηαλάισζε αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ θαη γ) ην κέηξν έληαζεο ηνπ θφπνπ ηεο εξγαζίαο 

[36]. 

 

Μέζνδνο Δθηίκεζεο: Πξνζπκία λα πιεξώζεη θαλείο 

α. Ζ εθηίκεζε ηνπ θνηλσληθνύ θόζηνπο θαη ε αμία ηεο ζηαηηζηηθήο δσήο 

Έλα απφ ηα πην ζχλζεηα δεηήκαηα ζηελ εθηίκεζε ηνπ θφζηνπο ησλ ηξνραίσλ 

αηπρεκάησλ είλαη ην πφζν απνηηκάηαη ε αλζξψπηλε δσή θαη ν πφλνο, ή αιιηψο, πνηα ε 

αμία ηεο πηζαλφηεηαο κεησκέλνπ θηλδχλνπ λα ζθνησζεί θάπνηνο ζε ηξνραίν αηχρεκα ή λα 

ηξαπκαηηζζεί ή λα απνθηήζεη θάπνην πξφβιεκα πγείαο. Ζ αμία ηεο δσήο ηππηθά 

αλαθέξεηαη ζην πνζφ ησλ ρξεκάησλ πνπ ην άηνκν είλαη πξφζπκν λα αληαιιάμεη γηα κία 

κηθξή αιιαγή ζε κία πηζαλφηεηα επηβίσζήο ηνπ. Πξνθεηκέλνπ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ 

πηζαλψλ πξνθαηαιήςεσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ζπλαηζζήκαηα ή άιιεο πξνζσπηθέο, 

ρσξηθέο ή ζηξαηεγηθέο ζεσξήζεηο, ε αμία ηεο δσήο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη αλψλπκε 

θαη γη‟απηφ θαιείηαη «ηαηηζηηθή»[37]. Σν πνζφ πνπ κία νκάδα αλζξψπσλ ζπιινγηθά 

δαπαλά γηα ηε δηάζσζε κίαο δσήο απφ θάπνηνλ θίλδπλν θαιείηαη «Αμία ηεο ηαηηζηηθήο 

δσήο» (Value of Statistical life-VOSL). Παξάδεηγκα, αλ 20.000 άλζξσπνη δαπαλνχλ 

θαηά κέζν φξν 150 επξψ γηα κείσζε πηζαλφηεηαο ζαλάηνπ ιφγσ εκπινθήο ηνπο ζε 

ηξνραίν αηχρεκα 1 ζηηο 20.000, ηφηε ε Αμία ηεο ηαηηζηηθήο Εσήο είλαη 

VOSL=150*20.000=3.000.000 επξψ. Απηή ε κέζνδνο είλαη γλσζηή ζηνπο 

νηθνλνκνιφγνπο σο «Πξνζπκία λα πιεξώζεη θαλείο» (Willingness to pay- WTP). 

Δίλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ λα αληηιεθζεί θαλείο ην γεγνλφο φηη δελ εθηηκάηαη ε δσή ελφο 

ζπγθεθξηκέλνπ αηφκνπ, αιιά κηα δσή ζε έλα κεγάιν δείγκα πιεζπζκνχ. Ζ Αμία ηεο 

ηαηηζηηθήο Εσήο ζηελ νδηθή αζθάιεηα είλαη ε αμία ηεο ζσηεξίαο κηαο δσήο ζε  έλα 

κεγάιν δείγκα πιεζπζκνχ ρξεζηψλ ηεο νδνχ, δειαδή ε αμία ηεο κείσζεο θαηά κία 

κνλάδα ζηελ επηθηλδπλφηεηα ζλεζηκφηεηαο. Ζ Αμία ηεο ηαηηζηηθήο δσήο θαζνξίδεηαη ηα 

ηειεπηαία ζαξάληα πεξίπνπ έηε κέζσ ηεο έλλνηαο «Πξνζπκία λα πιεξψζεη θαλείο».[37] 

 

β. «Αηνκηθή πξνζπκία λα πιεξώζεη θαλείο» 

Ζ αμία ηεο ζηαηηζηηθήο δσήο είλαη ε πξνζπκία λα πιεξψζεη θαλείο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο 

δσήο. Ζ κέζνδνο «Πξνζπκία λα πιεξώζεη θαλείο» (Willingness to pay-WTP) ηπγράλεη 

ηδηαίηεξεο πξνηίκεζεο απφ ην θνηλσληθφ ζχλνιν. Απνδεηθλχεηαη ηδηαίηεξα ρξήζηκε θαηά 

ηνλ ππνινγηζκφ εθείλσλ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θφζηνπο, γηα ηα νπνία δελ ππάξρνπλ ηηκέο 
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αγνξάο. Σππηθφ πεδίν εθαξκνγήο ηεο κεζφδνπ είλαη θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ 

αλζξψπηλνπ θφζηνπο. Σν πνζφ εθείλν ην νπνίν νη άλζξσπνη είλαη δηαηεζεηκέλνη λα 

πιεξψζνπλ κε αληάιιαγκα ηελ απνηξνπή εκπινθήο ηνπο ζε αηχρεκα θαζψο θαη ησλ 

πηζαλψλ ζπλεπεηψλ ελφο αηπρήκαηνο (ζάλαηνο, ηξαπκαηηζκφο, αλαπεξία θ.α.) απνηειεί 

έλα ππφδεηγκα ηνπ χςνπο ηνπ θφζηνπο απηνχ. [36] 

 

γ. «Πξνζπκία λα πιεξώζεη ε θνηλσλία» 

Σν θξάηνο ή ε θνηλσλία ζαλ ζχλνιν, αλαγλσξίδεη ηελ αμία ηεο αλζξψπηλεο δσήο θαη ηεο 

πγείαο, ζπρλά δε απηνλφεηα, κέζα απφ ζρεηηθέο απνθάζεηο «Πξνζπκία λα πιεξώζεη ε 

θνηλσλία» (Social Willingness to pay). Γη‟απηφ, κέηξα πξφιεςεο ιακβάλνληαη κφλν 

φηαλ ε αλακελφκελε σθέιεηα μεπεξλά ην θφζηνο. Σέηνηεο απνθάζεηο ιακβάλνληαη απφ ηε 

λνκνζεηηθή, εθηειεζηηθή θαη δηθαζηηθή εμνπζία ηνπ θξάηνπο, απφ ηηο δηνηθεηηθέο αξρέο, 

απφ ηνπο πνιίηεο (κέζσ ςεθνθνξίαο ή δεκνςεθίζκαηνο) ή κέζσ ηεο επηξξνήο ησλ 

εκπνξηθψλ εηαηξηψλ θαη ηεο αγνξάο [36]. 

 

3.2.4 πληάμεηο- Δπηδόκαηα Αλαπεξίαο κεηά από ηξνραία αηπρήκαηα 

Όπσο αλαθέξζεθε ζε πεξίπησζε ηξνραίσλ ζπκβάλησλ ηα άηνκα ζπρλά 

ηξαπκαηίδνληαη ζηνλ εγθέθαιν, ην ιαηκφ ή ηε ζπνλδπιηθή ζηήιε ή ππνθέξνπλ απφ 

δηαηαξαρή κεηά-ηξαπκαηηθνχ ζηξεο. Απηνί νη ηξαπκαηηζκνί αιιά θαη πνιινί άιινη 

ελδερνκέλσο λα ρξεηαζηνχλ πνιχ ρξφλν γηα λα επνπισζνχλ θαη λα πξνθαιέζνπλ 

ζεκαληηθνχο κφληκνπο ή καθξνρξφληνπο πεξηνξηζκνχο ζηελ ηθαλφηεηα ελφο αηφκνπ λα 

θηλείηαη, λα ιεηηνπξγεί θαη λα εξγάδεηαη. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο 

γηα ηνλ δεκησζέληα λα θαηαλνεί πιήξσο ην δηθαίσκά ηνπ ζε παξνρέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

ζην κέηξν πνπ αθνξά ηελ ηδηαίηεξε θαηάζηαζε ζηελ νπνία έρεη πεξηέιζεη. Πνιινί άλζξσπνη 

θαίλεηαη λα αγλννχλ ηα δηθαηψκαηά ηνπο ή αδπλαηνχλ λα εθηειέζνπλ ηηο απαξαίηεηεο 

δηαδηθαζίεο ψζηε λα ηα δηεθδηθήζνπλ. Ζ ζνβαξφηεηα ηνπ ηξαπκαηηζκνχ θαη ν ζπλνιηθφο 

ρξφλνο γηα ηνλ νπνίν θάπνηνο δελ ζα δχλαηαη λα εξγαζηεί ζα θαζνξίζεη πηζαλφηαηα θαη ην 

επίπεδν ησλ παξνρψλ πνπ αλαινγνχλ. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ απηφ ιακβάλνληαη επίζεο 

ππφςε ε ειηθία, ην κνξθσηηθφ επίπεδν θαη ην επαγγεικαηηθφ ηζηνξηθφ ηνπ αηφκνπ θαηά ηα 

ηειεπηαία 15 ρξφληα. ηελ Διιάδα φπνηνο έρεη ππνζηεί ηξαπκαηηζκφ σο ζπλέπεηα νδηθνχ 

ηξνραίνπ ζπκβάληνο δηθαηνχηαη ζχληαμε ή επηδφκαηα αλαπεξίαο. [38] 
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Γηθαίσκα Δπηδόκαηνο 

Γηα λα δηθαηνχηαη θάπνηνο ύληαμε Αλαπεξίαο ή Δπηδόκαηα Αλαπεξίαο ζα πξέπεη 

λα πιεξνί ηηο θάησζη πξνυπνζέζεηο ηνπ νξηζκνχ ηεο αλαπεξίαο απφ ηελ Κνηλσληθή 

Αζθάιηζε: «Έλαο αζθαιηζκέλνο θξίλεηαη φηη πάζρεη απφ ζνβαξή αλαπεξία φηαλ, σο 

απνηέιεζκα βιάβεο, πάζεζεο είηε εμαζζέλεζεο ζσκαηηθήο ή πλεπκαηηθήο ε νπνία 

εκθαλίζηεθε ή επηδεηλψζεθε κεηά ηελ αζθάιηζε, γηα ηνπιάρηζηνλ έλαλ ρξφλν δελ κπνξεί 

πιένλ λα θεξδίδεη πεξηζζφηεξν απφ ην 1/5 ησλ κέζσλ απνδνρψλ ελφο εξγαδφκελνπ ζην 

επάγγεικά ηνπ. Ο αζθαιηζκέλνο πνπ δελ κπνξεί λα θεξδίδεη πάλσ απφ ην 1/3 ιακβάλεη ην 

75% ηεο ζχληαμεο ελψ απηφο πνπ δελ κπνξεί λα θεξδίζεη πάλσ απφ ην ½ ιακβάλεη ην 50% 

ηεο ζχληαμεο. [38]  

Γηαδηθαζίεο Πηζηνπνίεζεο Αλαπεξίαο 

Σν Κέληξν Πηζηνπνίεζεο Αλαπεξίαο (αθξσλχκην ζηα Διιεληθά: ΚΔΠΑ) είλαη έλαο 

εληαίνο θνξέαο πνπ ιεηηνπξγεί απφ ηελ 1
ε
 επηεκβξίνπ 2011 (Νφκνο 3863/2010) θαη είλαη 

αξκφδηνο γηα ηελ εληαία πγεηνλνκηθή θξίζε φζνλ αθνξά ζηνλ θαζνξηζκφ ηνπ βαζκνχ 

αλαπεξίαο ησλ αζθαιηζκέλσλ φισλ ησλ αζθαιηζηηθψλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

δεκνζίνπ, θαζψο θαη ησλ αλαζθάιηζησλ, γηα ηνπο νπνίνπο απαηηείηαη ε πηζηνπνίεζε 

αλαπεξίαο. Δηδηθφηεξα, ην έξγν ησλ Τγεηνλνκηθψλ Δπηηξνπψλ ηνπ ΚΔΠΑ είλαη λα 

πξνζδηνξίζνπλ ην πνζνζηφ αλαπεξίαο γηα ζχληαμε γήξαηνο, λα θαζνξίζεη αλ έλα άηνκν 

ζεσξείηαη άηνκν κε αλαπεξία ή φρη θαη λα πξνζδηνξίζεη ην πνζνζηφ αλαπεξίαο γηα φιεο ηηο 

θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο παξνρέο ή δηεπθνιχλζεηο, νη νπνίεο απαηηνχλ έλα πηζηνπνηεηηθφ 

αλαπεξίαο θαη ηηο νπνίεο δηθαηνχληαη λα ιάβνπλ απφ ην Κξάηνο ηα άηνκα κε αλαπεξία.[38] 

 

 

 

 

 

 

 

Τπνβνιή 

αίηεζεο γηα 

ρνξήγεζε 

ζχληαμεο 

αλαπεξίαο ζε 

έλα ΚΔΠΑ ηεο 

επηινγήο ζαο. 

Γηνηθεηηθφο 

θαη 

ηαηξηθφο 

έιεγρνο ηνπ 

θαθέινπ. 

Πιήξεο 

θάθεινο: 

Απνδνρή 

αίηεζεο 

Γξαπηή 

πξφζθιεζε 

γηα ηαηξηθή 

αμηνιφγεζε 

ζε 

ζπγθεθξηκέλε 

εκεξνκελία. 

Ηαηξηθή 

αμηνιφγεζε 

απφ ηελ 

Τγεηνλνκηθή 

Δπηηξνπή. 

Απφθαζε/Πηζη

νπνηεηηθφ 

αλαπεξίαο ην 

νπνίν εθδίδεηαη 

εληφο εκεξψλ. 

Γηθαίσκα 

πξνζβνιήο ηεο 

απφθαζεο εληφο 

10 εκεξψλ. 
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εκαληηθά εκεία ρεηηθά κε ηηο πληάμεηο Αλαπεξίαο 

 Σν πνζφ ηεο ζχληαμεο αλαπεξίαο θαζνξίδεηαη κε βάζε ην πνζνζηφ αλαπεξίαο θαη ηα 

εηζνδήκαηα ηνπ δηθαηνχρνπ θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία πξηλ απφ ηελ θαηάζεζε ηεο 

αίηεζεο ρνξήγεζεο ζχληαμεο. Σν είδνο ηεο πάζεζεο ζπλεθηηκάηαη κφλν ζε νξηζκέλεο 

πεξηπηψζεηο. 

 Αλάινγα κε ην πνζνζηφ αλαπεξίαο, ε ζνβαξή αλαπεξία ιακβάλεη πιήξε ζχληαμε, 

πνζνζηφ αλαπεξίαο 67% ιακβάλεη ζχληαμε κεησκέλε θαηά 25% θαη πνζνζηφ 

αλαπεξίαο 50% ιακβάλεη ζχληαμε κεησκέλε θαηά 50%. 

 Σν πνζφ ηεο βαζηθήο ζχληαμεο αλαπεξίαο απμάλεηαη ζε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ 

εμαξηψκελα ηέθλα. ηελ πεξίπησζε απηή ρνξεγείηαη κεληαία αχμεζε πνπ αληηζηνηρεί 

ζην 8% ηεο ζχληαμεο γηα έλα ηέθλν, ζην 10% ηεο ζχληαμεο γηα δχν ηέθλα θαη ζην 

12% ηεο ζχληαμεο γηα ηξία ή πεξηζζφηεξα ηέθλα. 

 Οη  κεηέξεο θαη νη ζχδπγνη αηφκσλ κε αλαπεξία ζε πνζνζηφ 80% ή άλσ, δηθαηνχληαη 

πξφσξε ζπληαμηνδφηεζε, κε 25 ρξφληα εξγαζίαο αλεμαξηήησο ειηθίαο. 

 Άηνκα κε ζνβαξή αλαπεξία δηθαηνχληαη λα ιακβάλνπλ ηε ζχληαμε ησλ γνλέσλ ηνπο 

αλ εθείλνη απνβηψζνπλ.[38] 

εκαληηθά εκεία ρεηηθά κε ηηο πληάμεηο & ηα Δπηδόκαηα Αλαπεξίαο 

 Οη δηθαηνχρνη ζχληαμεο θαη επηδνκάησλ αλαπεξίαο νθείινπλ λα επαλεμεηαζηνχλ απφ 

ην ΚΔΠΑ, εθηφο αλ ε δηάξθεηα αλαπεξίαο ηνπο έρεη θαζνξηζηεί  επ‟αφξηζηνλ. 

 Οξηζκέλεο παζήζεηο πνπ πιεξνχλ ζπγθεθξηκέλα απζηεξά ηαηξηθά  θξηηήξηα 

πεξηγξάθνληαη ζηε Λίζηα Μφληκσλ θαη Με Αλαζηξέςηκσλ Παζήζεσλ (43 

Παζήζεηο). Απηέο νη παζήζεηο ζεσξείηαη πσο πξνθαινχλ κφληκε αλαπεξία θαη δελ 

ρξεηάδεηαη πεξαηηέξσ αμηνιφγεζή ηνπο. 

 Σα άηνκα κε πνζνζηφ αλαπεξίαο άλσ ηνπ 67% δηθαηνχληαη κηα ζεηξά απφ παξνρέο 

ζηνπο ηνκείο ηεο Δθπαίδεπζεο, Δξγαζίαο, Τγείαο, Κνηλσληθήο Πξφλνηαο, 

Οηθνλνκηθψλ, Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ. Δλδεηθηηθά: 

 Μεληαίν πξνλνηαθφ επίδνκα ζε αλαζθάιηζηα άηνκα. 

 Γσξεάλ ρνξήγεζε θαξκάθσλ θαη ηαηξηθή πεξίζαιςε ζε αλαζθάιηζηα άηνκα. 

 Γσξεάλ ρξήζε κέζσλ καδηθήο κεηαθνξάο ή κε κεησκέλν εηζηηήξην. 

 Μεησκέλα ηειεπηθνηλσληαθά ηέιε θαη ηηκνιφγην ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

 Δηδηθέο ζέζεηο ζην δεκφζην ηνκέα γηα άηνκα κε αλαπεξία. 

 Απαιιαγή απφ ηε ζηξαηησηηθή ζεηεία. 
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 Πξφζβαζε ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ρσξίο εμεηάζεηο. 

 Απαιιαγή ή κεησκέλε θνξνιφγεζε εηζνδήκαηνο. 

 Δηδηθέο ζέζεηο γηα άηνκα κε αλαπεξία ζε πξνγξάκκαηα αλάπηπμεο δεμηνηήησλ 

ή ζέζεηο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. [38] 

3.2.5 Αζθαιηζηηθνί θίλδπλνη 

Ζ Διιάδα σο κέινο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο, ππφγξαςε ζηηο 20/4/1959 

ζχκβαζε κε ηηο έμη ηφηε ρψξεο κέιε ηεο Δπξσπατθήο Οηθνλνκηθήο Κνηλφηεηαο, γηα ηελ 

ππνρξεσηηθή αζθάιηζε ησλ απηνθηλήησλ θαη θπξψζεθε ην 1961. Σν 1976, ηα ηφηε ελλέα 

κέιε ηεο Δπξσπατθήο Οηθνλνκηθήο Κνηλφηεηαο θαη ε Διιάδα ππφ έληαμε αθφκα, θξάηνο, 

απνθάζηζαλ απφ 1/1/1978 λα ζέζνπλ ζε ηζρχ ηε ζχκβαζε απηή ζχκθσλα κε ην λφκν 489/76, 

φπνπ άξρηζε λα είλαη ππνρξεσηηθή ε αζθάιηζε αζηηθήο επζχλεο γηα θάζε απηνθίλεην πνπ 

θπθινθνξνχζε. 

Ζ αζθάιηζε ηεο αζηηθήο επζχλεο έλαληη ηξίησλ απφ ηελ θπθινθνξία νρεκάησλ, είλαη ε πην 

δηαδεδνκέλε κνξθή αζθάιηζεο ζηελ Διιάδα.[30] 

Τπνρξεσηηθέο θαιύςεηο 

Ζ ειιεληθή λνκνζεζία ππνρξεψλεη ηνπο ηδηνθηήηεο ηξνρνθφξσλ νρεκάησλ 

(απηνθηλήησλ, κνηνζηθιεηψλ, γεσξγηθψλ ειθπζηήξσλ θ.ιπ.) λα αζθαιίδνληαη γηα ηελ αζηηθή 

ηνπο επζχλε έλαληη ηξίησλ απφ αηπρήκαηα πνπ ζα πξνθιεζνχλ απφ ηα νρήκαηά ηνπο. Γειαδή 

αζθαιηδφκαζηε ππνρξεσηηθά γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ζα πξνθιεζεί απφ ππαηηηφηεηα καο 

θάπνην αηχρεκα, νπφηε ε αζθαιηζηηθή καο εηαηξεία ζα απνδεκηψζεη ηνλ αλαίηην ηξίην 

εκπιεθφκελν. ήκεξα ην φξην επζχλεο ησλ αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ αλέξρεηαη γηα ηηο 

σκαηηθέο Βιάβεο ζε 750.000 επξψ αλά ζχκα θαη γηα ηηο Τιηθέο Εεκηέο ζε 750.000 επξψ 

αλά αηχρεκα. Αλ ηπρφλ πξνθαιέζνπκε αηχρεκα φπνπ νη δεκηέο ππεξβαίλνπλ ηα αλσηέξσ 

πνζά, ηφηε ζα πξέπεη λα θαιχςνπκε νη ίδηνη ην επηπιένλ πνζφ.[30] 

Αηύρεκα κε αλαζθάιηζην όρεκα 

ηελ πεξίπησζε πνπ θάπνην απφ ηα εκπιεθφκελα νρήκαηα, δελ είλαη αζθαιηζκέλν 

(είηε γηαηί ν ηδηνθηήηεο ηνπ ακέιεζε λα ην αζθαιίζεη είηε δηφηη έθιεηζε ε αζθαιηζηηθή ηνπ 

εηαηξεία), ηφηε ην ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ, αλαιακβάλεη ην ξφιν λα θαιχςεη ηηο δεκηέο 

πνπ ηπρφλ πξνθιήζεθαλ απφ ππαηηηφηεηα ηνπ αλαζθάιηζηνπ νδεγνχ. Σν ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΟ 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ θαιχπηεη κφλν ηηο δεκηέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ππνρξεσηηθέο θαιχςεηο 
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(Αζηηθή Δπζχλε γηα Τιηθέο Εεκηέο θαη σκαηηθέο Βιάβεο) θαη φρη δεκηέο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηηο πξναηξεηηθέο θαιχςεηο (π.ρ. Κινπή). Ο αλαίηηνο νδεγφο δελ έρεη λα θνβάηαη θάηη αλ 

εκπιαθεί ζε αηχρεκα κε αλαζθάιηζην φρεκα. 

Θα θαιέζεη ηελ Σξνραία γηα λα θαηαγξαθεί ην ζπκβάλ θαη ζηε ζπλέρεηα ζα επηθνηλσλήζεη κε 

ην ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ γηα λα θαλνλίζεη ηελ απνδεκίσζή ηνπ, φπσο δειαδή ζα 

έθαλε αλ ην άιιν φρεκα ήηαλ αζθαιηζκέλν. Σν ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ζα θαηαβάιεη 

απνδεκίσζε θαη ζηε ζπλέρεηα ζα ζηξαθεί θαηά ηνπ αλαζθάιηζηνπ νδεγνχ γηα λα πάξεη απφ 

απηφλ φπνην πνζφ θαηέβαιε σο απνδεκίσζε.  

Αλ φκσο ην φρεκα ήηαλ αζθαιηζκέλν ζε αζθαιηζηηθή Δηαηξεία πνπ έθιεηζε θαη δελ είρε 

πεξάζεη 1 κήλαο απφ ηελ εκέξα πνπ έθιεηζε κέρξη ηελ εκέξα ηνπ αηπρήκαηνο, ηφηε ην 

ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ δελ δηθαηνχηαη λα θπλεγήζεη ηνλ αλαζθάιηζην νδεγφ.[30] 

Αηύρεκα κε νδεγό πνπ δελ έρεη δίπισκα ή είλαη κεζπζκέλνο 

Πνιινί νδεγνί ζεσξνχλ φηη αλ εκπιαθνχλ ζε αηχρεκα φπνπ ν ππαίηηνο νδεγφο δελ 

έρεη δίπισκα ή είλαη κεζπζκέλνο (ή είλαη ππφ ηελ επήξεηα λαξθσηηθψλ νπζηψλ), ηφηε έρνπλ 

πξφβιεκα θαη δελ ζα απνδεκησζνχλ. Ζ άπνςε απηή είλαη 100% ιαλζαζκέλε. 

ε κηα ηέηνηα πεξίπησζε, ζα θαιέζνπκε ηελ Σξνραία, ζα επηκείλνπκε λα γίλεη αιθνηέζη θαη 

λα θαηαγξαθνχλ ηα απνηειέζκαηα θαη ζα βεβαησζνχκε φηη ζην Γειηίν πνπ ζα ζπληάμεη ε 

Σξνραία αλαθέξεηαη φηη ν άιινο νδεγφο δελ έρεη δίπισκα. 

ηε ζπλέρεηα ζα επηθνηλσλήζνπκε  κε ηελ Αζθαιηζηηθή Δηαηξεία ηνπ άιινπ νδεγνχ, ε νπνία 

νθείιεη λα καο απνδεκηψζεη θαλνληθά . Καηφπηλ βέβαηα ε Αζθαιηζηηθή Δηαηξεία πνπ καο 

απνδεκίσζε, ζα ζηξαθεί θαηά ηνπ κεζπζκέλνπ ή ρσξίο δίπισκα πειάηε ηεο θαη ζα 

δηεθδηθήζεη απφ απηφλ φπνην πνζφ καο θαηέβαιε. 

Τπάξρνπλ πεξηπηψζεηο φπνπ ηα Γηθαζηήξηα ζεψξεζαλ φηη απφ ηηο ζπλζήθεο ηνπ αηπρήκαηνο 

πξνέθπςε φηη ε ζχγθξνπζε πξνθιήζεθε απφ ηνλ άιιν (δειαδή απφ ηνλ λεθάιην ή κε 

θαλνληθφ δίπισκα) νδεγφ θαη ε κέζε ή ε έιιεηςε δηπιψκαηνο δελ ζπλέβαιαλ ζηελ 

πξφθιεζε αηπρήκαηνο. 

Πξνζνρή! ην γεγνλφο φηη θάπνηνο νδεγφο δελ έρεη δίπισκα ή νδεγνχζε κεζπζκέλνο δελ 

ζπλεπάγεηαη απηνκάησο φηη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ πξφθιεζε ηνπ αηπρήκαηνο. 
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Μεγάιν πνζνζηφ ηνπ φγθνπ ησλ ππνζέζεσλ ησλ πνιηηηθψλ δηθαζηεξίσλ θαιχπηνπλ νη 

αγσγέο απνδεκίσζεο απφ ηξνραία απηνθηλεηηθά αηπρήκαηα. Σν δίθαην ηεο απνδεκίσζεο απφ 

ηξνραία δπζηπρήκαηα έρεη επξεία εθαξκνγή θαη ζεκειηψλεηαη ζηελ έλλνηα ηεο αζηηθήο 

επζύλεο.[39] 

Εεκίεο θαη Απνδεκηώζεηο 

Εεκία είλαη θάζε βιάβε πνπ πξνθαιείηαη ζηα πιηθά ή άπια αγαζά ελφο πξνζψπνπ 

πνπ έρνπλ ρξεκαηηθή αμία, δειαδή θάζε δπζκελήο κεηαβνιή ηνπο. Πεξηιακβάλεηαη εθηφο 

απφ ηελ πεξηνπζηαθή δεκία θαη ε βιάβε πγείαο, ςπρηθή ηαιαηπσξία θαη πφλνο, νπφηε 

πξφθεηηαη γηα εζηθή βιάβε, ε νπνία επίζεο απνθαζίζηαηαη κε ρξεκαηηθή απνδεκίσζε. 

Απνθαζίζηαηαη θάζε πεξηνπζηαθφ κεηνλέθηεκα, ην νπνίν εκπίπηεη ζηε ζεηηθή δεκηά ή ζην 

δηαθπγφλ θέξδνο. Πεξηιακβάλεηαη θαη ε ακνηβή δηθεγφξνπ θαη δηθαζηηθέο, εμψδηθεο, αθφκα 

θαη κειινληηθέο δαπάλεο. Γελ είλαη απαξαίηεην ν δεκησζείο λα επηζθεπάζεη ην απηνθίλεην, 

θαζψο ε πεξηνπζία ηνπ έρεη ήδε κεησζεί απφ ην βιαπηηθφ γεγνλφο-ηξνραίν. 

Τπόρξενη ζε απνδεκίσζε είλαη ν ππαίηηνο νδεγφο, απηφο δειαδή πνπ κε δηθφ ηνπ πηαίζκα 

πξνθάιεζε ηε βιάβε ζε άιινλ, νη θιεξνλφκνη ηνπ, επίζεο ν ηδηνθηήηεο θαη θάηνρνο ηνπ 

δεκηνγφλνπ, ν πξντζηάκελνο  ή επνπηεχσλ άιιν  ζε ππεξεζία θαη ε αζθαιηζηηθή εηαηξία. Σα 

πξφζσπα απηά επζχλνληαη ζε απνθαηάζηαζε ηεο δεκηάο ν θαζέλαο εηο νιφθιεξνλ (εθηφο απφ 

ηνπο θιεξνλφκνπο πνπ βαξχλνληαη θαηά ην ιφγν ηεο θιεξνλνκηθήο ηνπο κεξίδαο). Παξέρεηαη 

ινηπφλ δηθαίσκα επηινγήο ζηνλ δεκησζέληα, σο πξνο ην απφ πνηνλ ηειηθά ζα δεηήζεη ηελ 

απνδεκίσζή ηνπ (ζηελ πξάμε δεηείηαη απφ ηελ αζθαιηζηηθή εηαηξεία), ελψ απηφο πνπ ηειηθά 

ζα απνδεκηψζεη δηθαηνχηαη λα απαηηήζεη αλαγσγηθά απφ ηνπο ππφινηπνπο ππφρξενπο ην 

πνζφλ πνπ ηνπο αλαινγεί.   

Γηθαηνύρνο απνδεκίσζεο είλαη ν ακέζσο δεκησζείο θαη νη θιεξνλφκνη ηνπ, ηα πξφζσπα πνπ 

δηθαηνχληαη απφ απηφλ ππεξεζίεο θαη δηαηξνθή. ηε δεκία απφ πξνζβνιή ηνπ ζψκαηνο 

δηθαηνχληαη απνδεκίσζε ν ζχδπγνο θαη νη γνλείο, ελψ ζε πεξίπησζε ζαλάησζεο δηθαηνχρνη 

εθηφο ησλ θιεξνλφκσλ είλαη θαη φζνη είραλ δηθαίσκα δηαηξνθήο ή ζπλεηζθνξάο. Γηα ηνπο 

αζθαιηζκέλνπο ζην Η.Κ.Α ε αμίσζε απνδεκίσζεο κεηαβηβάδεηαη απηνδηθαίσο ζην Η.Κ.Α γηα 

φζα θαηέβαιε θαη γηα ηηο ππεξεζίεο ηνπ. 

Δθηφο ηεο πεξίπησζεο αληηθεηκεληθήο απφ ην λφκν επζχλεο απφ δηαθηλδχλεπζε, ε αμίσζε 

απνδεκίσζεο ζηεξίδεηαη ζηελ αδηθνπξαμία ηνπ νδεγνχ ηνπ δεκηνγφλνπ νρήκαηνο. Απαηηείηαη 

λα ζπληξέρεη παξάλνκε ζπκπεξηθνξά-ππαηηηφηεηα πνπ ζπλίζηαηαη ζε πηαίζκα απφ ακέιεηα ή 



69 

 

δφιν θαη αηηηψδεο ζπλάθεηα αλάκεζα ζηελ παξάλνκε ζπκπεξηθνξά θαη ην δεκηνγφλν 

απνηέιεζκα. Οπνηνδήπνηε πηαίζκα πνπ ζπληξέρεη ζην πξφζσπν ηνπ δεκησζέληα, φπσο 

παξάβαζε Κ.Ο.Κ., κε ρξήζε πξνζηαηεπηηθνχ θξάλνπο ή δψλεο αζθαιείαο, κεηψλεη ηελ 

αμίσζε ηεο απνδεκίσζεο, θαηά ην κέηξν- πνζνζηφ πνπ επζχλεηαη ν ίδηνο γηα ηελ βιάβε πνπ 

ηειηθά ππέζηε.[39] 

 

Πηζαλέο αλά πεξίπησζε αμηώζεηο απνδεκίσζεο: 

A. Βιάβε νρήκαηνο: Απνθαζίζηαληαη νη δεκηέο ηνπ, αληαιιαθηηθά, θφζηνο εξγαζηψλ, 

θφζηνο κίζζσζεο άιινπ νρήκαηνο απαξαίηεην γηα ηελ εξγαζία ηνπ, ελψ ζε πεξίπησζε 

νιηθήο θαηαζηξνθήο αλαδεηείηαη ε εκπνξηθή ηνπ αμία, κε βάζε ην θφζηνο ηνπ 

θαηεζηξακκέλνπ θαηά ηελ εκέξα ηνπ αηπρήκαηνο θαη ζπλππνινγηζκφ δεκίαο θαη 

πηζαλνχ νθέινπο. 

B. Βιάβε ζώκαηνο: Ννζήιηα, έμνδα απνθαηάζηαζεο, ακνηβέο ηαηξψλ, 

θπζηθνζεξαπεπηψλ, λνζειεπηψλ, νηθηαθψλ βνεζψλ, αγνξάο θαξκάθσλ θαη 

ππνζηεξηθηηθψλ κέζσλ, αχμεζε δαπαλψλ γηα βειηησκέλε δηαηξνθή, απνιεζζέληεο 

κηζζνί απφ ηελ παξνδηθή αληθαλφηεηα γηα εξγαζία, δηαηξνθή ησλ πξνζψπσλ γηα ηα 

νπνία ν δεκησζείο είρε ππνρξέσζε, φια φζα ζην κέιινλ ζα ζηεξεζεί εμαηηίαο ηεο 

βιάβεο ηνπ ζψκαηνο (θαηά θαλφλα απηά απνδεκηψλνληαη κε ρξεκαηηθέο δφζεηο αλά 

κήλα, ελψ ν δεκησζείο έρεη βάξνο λα πεξηνξίζεη θαηά ην δπλαηφλ ηελ έθηαζε ηεο 

δεκηάο, δειαδή λα κε ρεηξνηεξεχζεη ηελ ζέζε ηνπ κε δηθή ηνπ επζχλε θαη λα κελ 

απνξξίςεη επθαηξίεο γηα εξγαζία). Βάζεη ηνπ ΑΚ930 παξ.3, δχλαηαη λα αλαδεηεζεί απφ 

ηνλ δεκησζέληα ην πνζφ πνπ ζα δαπαλνχζε εάλ απαζρνινχζε ηξίην επ‟ακνηβή πξφζσπν 

γηα ηελ θξνληίδα ηνπ, ε απνθπγή δε ηεο δαπάλεο απηήο (πιαζκαηηθέο δαπάλεο), ελφςεη 

ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ απφ νηθεία πξφζσπα, δελ απαιιάζζεη ηνπο ππφρξενπο ζε 

απνδεκίσζε, δηφηη ην γεγνλφο φηη θάπνηνο άιινο έρεη ππνρξέσζε εθ ηνπ λφκνπ ή εμ 

άιινπ ιφγνπ λα δηαηξέθεη- θξνληίδεη ηνλ παζφληα δελ κπνξεί λα θαηαιήμεη ζε σθέιεηα 

ησλ ππφρξεσλ θαη ζε απνθπγή θαηαβνιήο απφ απηνχο ηεο ζρεηηθήο απνδεκίσζεο. 

C. Ζζηθή Βιάβε: Απνθαζίζηαηαη ρξεκαηηθά ν ςπρηθφο ηνπ πφλνο, σο βιάβε ηνπ αγαζνχ 

ηεο πξνζσπηθφηεηαο. Ζ απνδεκίσζε γηα παξακφξθσζε ηνπ ζψκαηνο ή γηα κφληκε 

αληθαλφηεηα, εθφζνλ απηή επηδξά ζην κέιινλ θαη ηνλ νηθνλνκηθφ θαη νηθνγελεηαθφ- 

θνηλσληθφ βίν ηνπ δεκησζέληνο απνηειεί μερσξηζηή αμίσζε θαη επηηείλεη ηελ εζηθή 

βιάβε. 
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D. Εεκία από Θαλάησζε: Ννζήιηα, έμνδα θεδείαο, απνδεκίσζε γηα ζηέξεζε δηαηξνθήο 

ησλ δηθαηνχρσλ πξνζψπσλ θαη ρξεκαηηθή απνθαηάζηαζε ηεο ςπρηθήο νδχλεο ησλ 

κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ ζχκαηνο. 

E. Άζθεζε δηθαηώκαηνο: Οη αγσγέο απνδεκίσζεο θαη δηαθνξέο πνπ απνξξένπλ απφ 

ηξνραία αηπρήκαηα εθδηθάδνληαη θαη επηιχνληαη ζην Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν ή 

Δηξελνδηθείν ηνπ ηφπνπ θαηνηθίαο ηνπ ελαγφκελνπ, κε ηελ δηαδηθαζία απηνθηλεηηζηηθψλ 

δηαθνξψλ.[39] 

 

Πιεξνθνξίεο ελεκέξσζεο γηα ηελ πξνζθπγή ζε πνιηηηθά θαη πνηληθά δηθαζηήξηα πνπ 

αθνξνύλ νδηθέο ζπγθξνύζεηο 

Τπαηηηόηεηα: 

Οδηθά ηξνραία ζπκβάληα: 

Αληηθεηκεληθή επζχλε ηνπ νδεγνχ, ηνπ θαηφρνπ θαη ηδηνθηήηε ηνπ δεκηνγφλνπ 

νρήκαηνο έλαληη ζπκάησλ ζσκαηηθψλ ηξαπκαηηζκψλ (Νφκνο Γ Ν/1911). Ζ 

αληηθεηκεληθή επζχλε απηή πεξηνξίδεηαη κέρξη ηελ αμία ηνπ δεκηνγφλνπ απηνθηλήηνπ. 

Δπηπιένλ πιεξνθνξίεο: 

 Ζ αζθάιηζε ησλ νρεκάησλ γηα αζηηθή επζχλε έλαληη ηξίησλ είλαη 

ππνρξεσηηθή ζηελ Διιάδα. 

 πλππεχζπλνη ζεσξνχληαη ν νδεγφο πνπ πξνθάιεζε ην νδηθφ ηξνραίν ζπκβάλ 

θαη ε αζθαιηζηηθή εηαηξεία. 

 Σν ζχκα κπνξεί λα αζθήζεη αγσγή ε νπνία ζηξέθεηαη απεπζείαο ελάληηα ζηελ 

αζθαιηζηηθή εηαηξεία. 

 ηελ πεξίπησζε πνπ ην φρεκα πνπ πξνθάιεζε ην νδηθφ ηξνραίν ζπκβάλ είλαη 

αλαζθάιηζην ή ε αζθάιεηά ηνπ έρεη ιήμεη, ηφηε ε αγσγή κπνξεί λα αζθεζεί 

ελάληηα ζην Δπηθνπξηθφ Κεθάιαην Αζθάιηζεο Δπζχλεο απφ Αηπρήκαηα πνπ 

ιεηηνπξγεί ζηελ Διιάδα. 

 ε πεξηπηψζεηο εγθαηάιεηςεο ζχκαηνο ε αγσγή κπνξεί λα αζθεζεί ελάληηα 

ζην Δπηθνπξηθφ Κεθάιαην Αζθάιηζεο Δπζχλεο απφ Αηπρήκαηα.[38] 
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Απαηηήζεηο/Ηθαλνπνίεζε 

Με ζαλαηεθφξα νδηθά ηξνραία ζπκβάληα: 

 Απνδεκίσζε γηα πιηθέο δεκηέο (π.ρ. ηαηξηθέο δαπάλεο, απψιεηα εηζνδήκαηνο, 

αλακελφκελεο κειινληηθέο δαπάλεο) (άξζξν 929 ΑΚ). 

 Υξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε γηα εζηθή βιάβε ε νπνία πξνθιήζεθε απφ ζσκαηηθέο 

βιάβεο (ηξαπκαηηζκνί) κε απνηέιεζκα ηελ απψιεηα ηνπ αγαζνχ ηεο πγείαο 

(άξζξν 932 ΑΚ). 

 Υξεκαηηθή απνδεκίσζε ζε πεξίπησζε αλαπεξίαο ή παξακφξθσζεο πνπ 

πξνμελήζεθε ζηνλ παζφληα απφ ηξνραία αηπρήκαηα (άξζξν 931 ΑΚ).[38] 

 

Θαλαηεθόξα νδηθά ηξνραία ζπκβάληα: 

 Απνδεκίσζε γηα πεξηνπζηαθέο δεκηέο (π.ρ. έμνδα θεδείαο, λνζειείαο) (άξζξν 

928 ΑΚ). 

 Υξεκαηηθή απνδεκίσζε γηα ςπρηθή νδχλε ζηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ 

ζαλφληνο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηέθλσλ, ζπδχγνπ, αδειθψλ, γνλέσλ, 

παππνχδσλ θ.ι.π. (άξζξν 932 ΑΚ).[38] 

 

Πεξηνξηζκνί Απαηηήζεσλ 

Παξαγξαθή απαηηήζεσλ απφ ηξνραία αηπρήκαηα: Ζ δηθαζηηθή δηεθδίθεζε 

ησλ απαηηήζεσλ απφ ηξνραία αηπρήκαηα παξαγξάθεηαη κεηά απφ ηα 5 έηε, απφ ηελ 

εκέξα πνπ ζπλέβε ην αηχρεκα. ε εμαηξεηηθέο φκσο πεξηπηψζεηο  εθφζνλ πξφθεηηαη 

γηα βιάβεο νη νπνίεο δε κπνξνχζαλ λα πξνβιεθζνχλ ζην δηάζηεκα απηφ θαη είλαη 

ζπλέπεηα ηνπ αηπρήκαηνο, ε παξαγξαθή απηψλ επέξρεηαη κεηά ηελ πάξνδν 20 εηψλ 

απφ ην αηχρεκα.[38] 

Γαπάλεο ρεηηθέο κε ηηο Αγσγέο 

 Γηθαζηηθά ηέιε/ραξηφζεκα (πιεξψλεηαη πξνθαηαβνιηθά πξηλ ηελ εθδίθαζε 

θαη ππνινγίδνληαη ζην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο απνδεκίσζεο). 

 Ακνηβή δηθεγφξνπ (Νφκνο 4194/2013) 



72 

 

 Λνηπέο δηθαζηηθέο δαπάλεο (π.ρ. θφξνη, ακνηβέο δηθαζηηθψλ επηκειεηψλ 

εκπεηξνγλσκφλσλ, ακνηβέο καξηχξσλ). Μπνξείηε λα απαηηήζεηε ηελ θάιπςε 

ησλ δαπαλψλ απηψλ. [38] 
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Σρήκα 4: Η δηαδηθαζία ηεο δηθαζηηθήο δηεπζέηεζεο έπεηηα από νδηθό ηξνραίν 

ζπκβάλ[38] 
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Σξνραία Αζηπλόκεπζε 

Έλαο πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηε κείσζε ησλ 

ηξνραίσλ αηπρεκάησλ είλαη ε Αζηπλνκία, ε νπνία θαηαγξάθεη, κειεηά, πξνηείλεη εγγξάθσο 

θαη ελεξγεί νηηδήπνηε θξίλεη αλαγθαίν γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ ζθνπνχ ηεο πνπ κεηαμχ ησλ 

άιισλ ππνρξεψζεψλ ηεο είλαη θαη ε πξφιεςε. 

Ζ Αζηπλνκία εμαηηίαο ηεο ζεακαηηθήο αχμεζεο ησλ νρεκάησλ, έρεη μεθηλήζεη κηα 

πξαγκαηηθή εθζηξαηεία γηα ηελ αιιαγή ηεο θπθινθνξηαθήο αγσγήο θαη ηεο νδηθήο 

θπθινθνξίαο ησλ νδεγψλ, ε νπνία θξίλεηαη αλαγθαία, γηαηί δηαθνξεηηθά ζα νδεγεζνχκε ζε 

αζπδνζία θαη ρανηηθέο θαηαζηάζεηο φπνπ ν θαζέλαο ζα νδεγεί θαη ζα ζπκπεξηθέξεηαη φπσο 

ζέιεη ρσξίο έιεγρν.[40] 

Οη αζηπλνκηθνί ηεο Σξνραίαο εθηηκνχλ φηη νη ζρέζεηο κεηαμχ Σξνραίαο θαη πνιηηψλ βαίλνπλ 

βειηηνχκελεο. Πνιινί απφ ηνπο αζηπλνκηθνχο ηεο Σξνραίαο ηείλνπλ λα θαηαλννχλ ην ξφιν 

ηνπο πεξηζζφηεξν ζηελ πξνιεπηηθή ηνπ δηάζηαζε (νη ίδηνη νη αζηπλνκηθνί εθηηκνχλ φηη νη 

πνιίηεο αμηνινγνχλ ην έξγν ηεο Σξνραίαο πεξηζζφηεξν ζηελ πξνιεπηηθή ηνπ δηάζηαζε θαη 

ιηγφηεξν σο θαηαζηαιηηθή) θαη ζεσξνχλ φηη ηφζν σο ζηειέρε ηεο Σξνραίαο φζν θαη σο 

πνιίηεο νθείινπλ λα απνηεινχλ «παξάδεηγκα» γηα ηνπο άιινπο νδεγνχο. 

Οη αζηπλνκηθνί ζεσξνχλ φηη ξπζκίζεηο, δξάζεηο θαη ελέξγεηεο πνπ κπνξεί λα εξκελεχνληαη 

απφ ηνπο πνιίηεο σο κέηξα επηβνιήο πξνζηίκσλ θαη ηηκσξίαο ρσξίο ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ θαη 

ζηφρν έρνπλ αξλεηηθέο ζπλέπεηεο γηα ηε δεκφζηα εηθφλα ηεο Σξνραίαο σο ππεξεζίαο φζν θαη 

ησλ ίδησλ σο αζηπλνκηθψλ. [40] 

Αθνινχζσο, ε Σξνραία σο ππεξεζία φζν θαη νη αζηπλνκηθνί πνπ ππεξεηνχλ ζε απηή 

δείρλνπλ ζαθή ζεκάδηα «θνχξαζεο θαη απνγνήηεπζεο». Ζ ζσκαηηθή θαη ςπρηθή θνχξαζε 

πνπ ζπλεπάγεηαη ε άζθεζε ηξνρνλνκηθψλ θαζεθφλησλ, πξνηάζεθε απφ ηνπο αζηπλνκηθνχο 

σο ν βαζηθφο παξάγνληαο γηα ηνλ νπνίν πνιινί ζπλάδειθνη ηνπο απνθεχγνπλ λα ππεξεηνχλ 

ζηελ Σξνραία. Οξγαλσηηθά θαη ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ηξνραία 

αζηπλφκεπζε θαη φρη ππεξεζηαθά, είλαη εθείλα πνπ επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηνπο 

αζηπλνκηθνχο. Ο ηξφπνο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ππεξεζηψλ ηεο Σξνραίαο 

πεξηζζφηεξν απφ ην πεξηερφκελν θαη ηελ εθηέιεζε ηξνρνλνκηθψλ θαζεθφλησλ ζπκβάιινπλ 

ζηελ δεκηνπξγία αξλεηηθψλ εκπεηξηψλ θαη βησκάησλ κεηαμχ αζηπλνκηθψλ ηεο Σξνραίαο. 
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ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ε ζπλεξγαζία κε άιινπο θνξείο εθηηκάηαη σο πξνβιεκαηηθή 

(θαθή κεξηθέο θνξέο). Χο θχξηνη ιφγνη ζεκεηψλνληαη ε βξαδχηεηα αληαπφθξηζεο θαη ε 

«δεκνζηνυπαιιειηθή» πξνζέγγηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αλαθχπηνπλ απφ άιινπο 

ζπλαξκφδηνπο θνξείο θαη ππεξεζίεο, ε απμεκέλε γξαθεηνθξαηία, ην πςειφ θφζηνο 

ζπγθεθξηκέλσλ δξάζεσλ, ε πνιππινθφηεηα ζπλαξκνδηνηήησλ θ.ιπ. [40] 

ηελ πιεηνςεθία ηνπο νη αζηπλνκηθνί θξίλνπλ σο αλαγθαία ηελ ελίζρπζε ηνπ Σκήκαηνο  πνπ 

ππεξεηνχλ κε αλζξψπηλν δπλακηθφ. Δπίζεο, ζεσξνχλ αλαγθαία ηε ζηειέρσζε ησλ Σκεκάησλ 

Σξνραίαο κε αζηπλνκηθνχο έκπεηξνπο θαη εηδηθά εθπαηδεπκέλνπο ζε ζέκαηα Σξνραίαο 

αζηπλφκεπζεο. 

 Ηδηαίηεξα αξλεηηθή είλαη ε εθηίκεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ αζηπλνκηθψλ ηεο Σξνραίαο γηα ηελ 

αμηνπηζηία θαη ηε δηαθάλεηα ιεηηνπξγίαο ησλ ΚΣΔΟ θαη θαηά ζπλέπεηα ησλ δηελεξγνχκελσλ 

ηερληθψλ ειέγρσλ ησλ νρεκάησλ. 

Οη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο αζηπλνκηθνχο, επίζεο, ακθηζβεηνχλ ηφζν ην πεξηερφκελν ηεο 

εθπαίδεπζεο ησλ νδεγψλ φζν θαη ηελ  αμηνθξαηία θηήζεο αδεηψλ νδήγεζεο. Ζ αζηπλφκεπζε 

ηνπ επαξρηαθνχ δηθηχνπ αμηνινγείηαη σο πιεκκειήο θαη ππνιεηπφκελε ηεο αζηπλφκεπζεο 

ηνπ εζληθνχ δηθηχνπ.[40] 

Ζ αλάγθε έξεπλαο θαη κειέηεο ησλ ζρέζεσλ αζηπλνκίαο-πνιηηψλ είλαη ηδηαίηεξα κεγάιε 

(δεδνκέλνπ ηνπ αξλεηηθνχ ηζηνξηθνχ παξειζφληνο ηεο αζηπλνκίαο ζηε ρψξα καο) 

πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνεζνχλ νη ησξηλέο ζρέζεηο (έξεπλεο δείρλνπλ φηη βαίλνπλ 

βειηηνχκελεο, θαη λα δεκηνπξγεζνχλ νη κειινληηθέο ζπλζήθεο πνπ ζα δψζνπλ ερέγγπα 

δεκνθξαηίαο (γεληθά) θαη αζθάιεηαο πνιηηψλ ζην πιαίζην πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο 

ηξνραίσλ αηπρεκάησλ (εηδηθά). 

Σα ηξνραία αηπρήκαηα απνηεινχλ ζνβαξφ θνηλσληθφ πξφβιεκα κε άκεζεο, έκκεζεο θαη 

ζνβαξέο ζπλέπεηεο γηα ηε ρψξα καο. Μεηαμχ ησλ παξαγφλησλ πνπ έρνπλ ιάβεη ηε ιηγφηεξε 

πξνζνρή ζε δηάθνξεο αλαιχζεηο ηνπ πξνβιήκαηνο είλαη ε επξχηεξε πνιηηεηαθή νξγάλσζε 

θαη αμηνπηζηία θαζψο θαη ν ηξφπνο πνπ, θαη‟επέθηαζε, ζπλδέεηαη κε ηελ εκθάληζε ηξνραίσλ 

αηπρεκάησλ. 

Ζ αζηπλφκεπζε (κέζνδνη, ηξφπνη εθαξκνγήο, απνηειέζκαηα, νξγάλσζε ηξνραίαο, 

επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε αζηπλνκηθψλ) απνηειεί κεξηθή αιιά ζεκαληηθή εθδήισζε 

πνιηηεηαθήο επζχλεο. Ζ κειέηε πξνβιεκάησλ θαη ν ζρεδηαζκφο ιχζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ αζηπλφκεπζε ζα αλαδείμνπλ φρη κφλν ηηο επζχλεο αιιά θαη ηε δπλαηφηεηα ηεο 
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πνιηηεηαθήο νξγάλσζεο, λα ζπκβάιεη απνθαζηζηηθά ζηελ πξφιεςε θαη ηελ αληηκεηψπηζε 

ησλ ηξνραίσλ αηπρεκάησλ.[40] 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΟΓΗΚΖ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΣΡΟΥΑΗΧΝ 

ΑΣΤΥΖΜΑΣΧΝ 

4.1 Ση είλαη ε νδηθή αζθάιεηα 

Ζ νδηθή αζθάιεηα είλαη ε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηεί θάπνηνο, είηε σο πεδφο είηε 

κέζσ νρήκαηνο, έλα θπθινθνξηαθφ ζχζηεκα ρσξίο λα θηλδπλεχεη λα πξνθαιέζεη ή λα 

εκπιαθεί ζε ηξνραίν αηχρεκα, θαη απνηειεί έλα ζπλδπαζκφ φισλ ησλ παξαγφλησλ πνπ 

εκπιέθνληαη ζηελ νδηθή θπθινθνξία. 

Δίλαη γλσζηφ θαη απνδεθηφ δηεζλψο φηη ε νδηθή αζθάιεηα είλαη έλα ζχλζεην πξφβιεκα θαη 

επεξεάδεηαη απφ δηάθνξνπο πξσηεχνληεο παξάγνληεο φπσο: 

1) Ο ρξήζηεο είηε σο νδεγφο είηε σο πεδφο: 

 Ο νδεγφο επηδξά κε ηε θπζηθή, ςπρηθή θαη θνηλσληθή θαηάζηαζή ηνπ, ηελ 

επάξθεηα γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ηνπ ζηνπο θαλφλεο θπθινθνξίαο, ηηο 

κεραληθέο θηλήζεηο ηνπ, ηελ εμνηθείσζε θαη δεμηνηερλία ηνπ θαζψο θαη απφ 

άιινπο παξάγνληεο πνπ έρνπλ άκεζε επίδξαζε ζηελ νδηθή πξνζσπηθφηεηά 

ηνπ φπσο ε επηζεηηθφηεηα, ε θαηαλφεζε πξνο ηνπο άιινπο ρξήζηεο , ε 

απεξηζθεςία θαη άιιεο ζπκπεξηθνξέο ηνπ. 

 Ο πεδφο κε ηηο θηλήζεηο ηνπ βνεζά ή επηδεηλψλεη ηηο θπθινθνξηαθέο ζπλζήθεο. 

 

2) Σν φρεκα κε ηε κεραληθή θαηάζηαζή ηνπ, ηνλ ηερληθφ εμνπιηζκφ ηνπ, ηελ 

ηππνδχλακή ηνπ, ηελ ελεξγεηηθή θαη παζεηηθή αζθάιεηα, ην βαζκφ ζπληήξεζεο, ηελ 

νδηθή ζπκπεξηθνξά, θ.ιπ. 

3) Ζ νδφο κε ηα γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο, ηε κνξθνινγία, ην άκεζν νδηθφ 

πεξηβάιινλ, ηνλ θπθινθνξηαθφ θφξην, ηε ζχλζεζή ηεο θπθινθνξίαο, ηελ θαηάζηαζε 

θαη ηνλ ηχπν ηνπ νδνζηξψκαηνο, ηε ζήκαλζε θ.ιπ. 

4) Ζ επηηήξεζε ησλ ηξηψλ πξνεγνχκελσλ παξαγφλησλ απφ ηηο θξαηηθέο ππεξεζίεο κε ηε 

ζπζηεκαηηθή θαη πξνιεπηηθή αζηπλφκεπζε γηα ηελ εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ νδηθήο 

θπθινθνξίαο. [2] 

 

Σν θνηλφ ζηνηρείν πνπ ραξαθηεξίδεη ζπλήζσο ηηο θηινζνθίεο νδηθήο αζθάιεηαο είλαη 

φηη ηα πεξηζζφηεξα αηπρήκαηα θαη ηα ζχκαηά ηνπο απνηεινχλ θαηλφκελα ηα νπνία 

κπνξνχλ λα απνθεπρζνχλ. Σα αηπρήκαηα δελ ζεσξνχληαη αλαπφθεπθηα ζπκβάληα, ή 

αλακελφκελε ζπλέπεηα ηεο απμαλφκελεο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο γηα κεηαθίλεζε. 
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Θέηνληαο κηα ηέηνηα θηινζνθία, ζπλεπάγεηαη φηη ε θνηλσλία ζέηεη σο θαζήθνλ ηεο ην 

ζρεδηαζκφ, θαζηέξσζε θαη ελζάξξπλζε κέηξσλ νδηθήο αζθάιεηαο. Παίξλνληαο σο 

βάζε ην γεγνλφο φηη ηα πεξηζζφηεξα αηπρήκαηα κπνξνχλ λα απνθεπρζνχλ 

θαηαιήγνπκε φηη απαηηείηαη ε ζε βάζνο θαηαλφεζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο νδηθήο 

αζθάιεηαο θαη ησλ κέζσλ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ πξνβιήκαηνο. 

Ζ Έθζεζε ηνπ Παγθόζκηνπ Οξγαληζκνύ Τγείαο (Π.Ο.Τ.) ζρεηηθά κε ηελ απνθπγή 

ησλ ηξαπκαηηζκψλ απφ νδηθά αηπρήκαηα, αξηζκεί κηα ζεηξά απφ νδεγίεο γηα ηελ 

επίηεπμε ηεο νδηθήο αζθάιεηαο. 

πγθεθξηκέλα αλαθέξεηαη φηη: 

1. Οη ηξαπκαηηζκνί απφ ηα νδηθά αηπρήκαηα είλαη ζε κεγάιν κέξνο θαη 

απνηξέςηκνη θαη πξνβιέςηκνη. 

2. πλεζηζκέλα ιάζε θαηά ηελ νδήγεζε θαη ζπλεζηζκέλεο ζπκπεξηθνξέο πεδψλ 

δελ ζα πξέπεη λα νδεγνχλ ζην ζάλαην θαη ζην ζνβαξφ ηξαπκαηηζκφ. 

3. Σν θπθινθνξηαθφ ζχζηεκα θαιείηαη λα βνεζήζεη ηνπο ρξήζηεο λα 

αληαπεμέιζνπλ ζηηο απμαλφκελεο απαηηνχκελεο ζπλζήθεο. 

4. Σν εππξφζβιεην ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο ζα πξέπεη λα απνηειέζεη ηε 

βαζηθή παξάκεηξν ζρεδηαζκνχ ηνπ θπθινθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο φπσο επίζεο 

θαη ε δηαρείξηζε ηεο ηαρχηεηαο. [18] 

Ζ θηινζνθία ηεο νδηθήο αζθάιεηαο δελ κπνξεί απφ κφλε ηεο λα νδεγήζεη ζε 

ζπγθεθξηκέλα κεηαξξπζκηζηηθά κέηξα, κπνξεί φκσο λα ζέζεη ηελ νδηθή αζθάιεηα 

ζηνλ πνιηηηθφ πξνγξακκαηηζκφ, λα θηλεηνπνηήζεη ηνπο αξκφδηνπο γηα ηελ επίιπζε 

ηνπ πξνβιήκαηνο. 

Αλεζπρία δηαθαίλεηαη απφ ηε ζπλνιηθή Έθζεζε ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ηεο 

νδηθήο αζθάιεηαο ηνπ έηνπο 2018 ηνπ Π.Ο.Τ. φπνπ εθεί αλαθέξεηαη φηη ν αξηζκφο 

ησλ εηήζησλ ζαλάησλ απφ ηξνραία αηπρήκαηα έθζαζε ηα 1,35 εθαηνκκχξηα θαη 

απνηεινχλ ηνλ θπξηφηεξν δνινθφλν αηφκσλ γηα ηηο ειηθίεο 5-29 εηψλ. ηελ Έθζεζε 

πξνηείλεηαη ε αληηκεηψπηζε ηεο ηαρχηεηαο , ηεο θαηαλάισζεο αιθννινχρσλ πφησλ, 

αζθαιέζηεξε ππνδνκή φπσο απνθιεηζηηθέο ισξίδεο γηα πνδειάηεο θαη 

κνηνζηθιεηηζηέο, βειηησκέλα πξφηππα νρεκάησλ, φπσο εθείλα πνπ επηβάινπλ 

ειεθηξνληθφ έιεγρν ηεο ζηαζεξφηεηαο θαη έιεγρν εθηξνπήο ηνπ απηνθηλήηνπ.[41] 
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4.1.1 ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΟΓΗΚΖ ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΖ 

ε ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΔΠΗΠΔΓΟ  ε νπεδία ελέθξηλε ην Vision Zero («Όξακα 

Μεδέλ») ην 1997 θηλεηνπνίεζε δξάζεηο θαη εθάξκνζε απνηειεζκαηηθά κέηξα ζε έλα 

ρξνληθφ δηάζηεκα 40 εηψλ, κηα δηαδηθαζία πνπ νδήγεζε ζε ζεκαληηθή κείσζε ησλ 

ηξνραίσλ ζαλάησλ. Βαζηθή ηδέα ηεο παξαπάλσ πξνζέγγηζεο είλαη ε δεκηνπξγία ελφο 

ζπζηήκαηνο νδηθψλ κεηαθνξψλ ζην νπνίν δελ ζα ζεκεηψλεηαη θαλέλαο ζάλαηνο ή 

ζνβαξφο ηξαπκαηηζκφο ζε νδηθά αηπρήκαηα.[2] 

Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ελέθξηλε έλα θηιφδνμν πξφγξακκα γηα ηελ νδηθή αζθάιεηα 

2011-2020 πνπ απνζθνπεί ζηε κείσζε θαηά ην ήκηζπ ηνπ αξηζκνχ ησλ ζαλάησλ απφ 

ηξνραία αηπρήκαηα ζηελ Δπξψπε εληφο ηεο δεθαεηίαο. Σν πξφγξακκα απηφ 

πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά πξσηνβνπιηψλ, ηφζν ζε επξσπατθφ φζν θαη ζε εζληθφ 

επίπεδν κε ζηφρν ηελ βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο ησλ νρεκάησλ θαη ηεο ππνδνκήο 

θαζψο θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ ρξεζηψλ ησλ νδψλ.[42] 

Όπσο αλεθέξζε ζηελ πεξηγξαθή ηνπ κεγέζνπο ηνπ πξνβιήκαηνο ζηελ Δ.Δ.:   

 Σν 2009, πεξηζζφηεξνη απφ 35.000 άλζξσπνη βξήθαλ ην ζάλαην ζηνπο 

δξφκνπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, δειαδή κηαο πφιεο κέζνπ κεγέζνπο. 

 ε θάζε ζάλαην πνπ ζεκεηψλεηαη ζηνπο δξφκνπο ηεο Δπξψπεο, αληηζηνηρνχλ, 

θαη‟εθηίκεζε, 4 ηξαπκαηηζκνί κε κφληκε αλαπεξία, φπσο εγθεθαιηθέο 

θαθψζεηο ή βιάβε ηνπ λσηηαίνπ κπεινχ, 10 ζνβαξνί θαη 40 ειαθξείο 

ηξαπκαηηζκνί. 

 Ζ θνηλσλία επηβαξχλεηαη κε θφζηνο χςνπο 130 εθαηνκκπξίσλ επξψ πεξίπνπ 

θαη‟έηνο. 

 

Τν πξόγξακκα δξάζεο γηα ηελ νδηθή αζθάιεηα (2011-2020) αλαιπηηθά: 

Τπάξρνπλ επηά ζηξαηεγηθνί ζηόρνη:[42] 

1. Βειηησκέλα κέηξα αζθάιεηαο γηα ηα νρήκαηα 

 ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 2001-2010 έγηλε ήδε πνιιή δνπιεηά ζηνλ 

ηνκέα ησλ παζεηηθψλ δηαηάμεσλ αζθάιεηαο γηα νρήκαηα, φπσο νη 

δψλεο αζθάιεηαο θαη νη αεξφζαθνη. Μεηαμχ ησλ εηψλ 2011-2020 κηα 
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ζεηξά απφ λέα κέηξα «ελεξγνχ αζθαιείαο» ζα αξρίζνπλ λα ηζρχνπλ 

φζν αθνξά ηνλ εμνπιηζκφ αζθαιείαο, φπσο π.ρ.: 

 Τπνρξεσηηθόο ειεθηξνληθόο έιεγρνο επζηάζεηαο (γηα επηβαηεγά, 

ιεσθνξεία θαη θνξηεγά, ψζηε λα κεησζεί ν θίλδπλνο 

απνζηαζεξνπνίεζεο θαη αλαηξνπήο ηνπο). 

 Τπνρξεσηηθά ζπζηήκαηα πξνεηδνπνίεζεο γηα ηελ αιιαγή ισξίδαο 

θπθινθνξίαο (γηα θνξηεγά νρήκαηα θαη ιεσθνξεία). 

 Τπνρξεσηηθά ζπζηήκαηα απηόκαηεο πέδεζεο έθηαηεο αλάγθεο 

(γηα θνξηεγά νρήκαηα θαη ιεσθνξεία). 

 Τπνρξεσηηθέο ππελζπκίζεηο δσλώλ αζθαιείαο (θνξηεγά θαη 

ιεσθνξεία). 

 Τπνρξεσηηθέο δηαηάμεηο πεξηνξηζκνύ ηεο ηαρύηεηαο γηα ειαθξά 

νρήκαηα δεκόζηαο ρξήζεο/εκηθνξηεγά. 

 Όζνλ αθνξά ηα ειεθηξηθά νρήκαηα, ε Δπηηξνπή ζα πξνηείλεη έλα 

παθέην ζπγθεθξηκέλσλ κέηξσλ κε ηα νπνία ζα θαζνξίδνληαη ηα 

ηερληθά πξόηππα γηα ηελ αζθάιεηα. 

 Αζθάιεηα ησλ νρεκάησλ ζην δξόκν-ηερληθνί έιεγρνη. 

 Ζ Δπηηξνπή ζα εληζρύζεη ηε λνκνζεζία ηεο ΔΔ όζνλ αθνξά ζηνπο 

ηερληθνύο ειέγρνπο κε πξννπηηθή λα θαζηεξσζνύλ ακνηβαία 

αλαγλσξηδόκελνη ηερληθνί έιεγρνη, έηζη ώζηε νη έιεγρνη ζε έλα 

θξάηνο κέινο λα αλαγλσξίδνληαη θαη ζηα ππόινηπα. 

 

2. Καηαζθεπή αζθαιέζηεξεο νδηθήο ππνδνκήο. 

Δπξσπατθή ρξεκαηνδφηεζε ζα ρνξεγείηαη κφλνλ ζε ππνδνκέο νη νπνίεο 

ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο νδεγίεο νδηθήο αζθάιεηαο θαη αζθάιεηαο ζε 

ζήξαγγεο. Ο φξνο απηφο ηζρχεη ήδε ζηελ πεξίπησζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ 

ΓΔΓ-Μ (Γηεπξσπατθφ Γίθηπν Μεηαθνξψλ) θαη ε Δπηηξνπή ζέιεη λα ηνλ θάλεη 

ππνρξεσηηθφ γηα φιεο ηηο ρξεκαηνδνηήζεηο ηεο ΔΔ, π.ρ. γηα ηα έξγα πνπ 

ρξεκαηνδνηεί ην Σακείν πλνρήο. 

3. Πξνώζεζε επθπνύο ηερλνινγίαο. 

 Ζ Δπηηξνπή ζα πξνηείλεη λέεο ηερλνινγηθέο πξνδηαγξαθέο, βάζεη ηεο 

νδεγίαο ITS (Intelligent Transport Systems Directive) θαηά ηξφπν πνπ 

λα θαζίζηαηαη επρεξήο ε αληαιιαγή δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ 
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κεηαμχ νρεκάησλ θαη κεηαμχ νρεκάησλ θαη ππνδνκψλ (π.ρ. γηα λα 

είλαη δπλαηή ε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηα φξηα 

ηαρχηεηαο, ηε ξνή ηεο θπθινθνξίαο, ηε ζπκκφξθσζε, ηελ αλαγλψξηζε 

ησλ πεδψλ). 

 Ζ Δπηηξνπή ζα επηηαρχλεη ηελ αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο e-call 

(απηφκαην ζχζηεκα εηδνπνίεζεο ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο) ηνπ 

νπνίνπ ζα εμεηάζεη ην ελδερφκελν ρξήζεο θαη απφ ηνπο 

κνηνζηθιεηηζηέο, απφ ηα βαξέα θνξηεγά θαη ηα ιεσθνξεία. 

4. Δλίζρπζε ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο θαηάξηηζεο ησλ ρξεζηώλ ησλ νδώλ. 

Ο ρξήζηεο νδψλ απνηειεί ηνλ πξψην θξίθν ζηελ αιπζίδα αζθάιεηαο, αιιά 

ηαπηφρξνλα θαη ν πιένλ επηξξεπήο ζηε δηάπξαμε ιαζψλ. Οπνηαδήπνηε θαη αλ 

είλαη ηα ηερληθά κέηξα πνπ ζα εθαξκνζηνχλ, ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

πνιηηηθήο γηα ηελ νδηθή αζθάιεηα εμαξηάηαη ηειηθά απφ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ 

ρξεζηψλ. Ζ εθπαίδεπζε, ε θαηάξηηζε θαη ε εθαξκνγή ηνπ λφκνπ απνηεινχλ 

νπζηψδε ζηνηρεία. 

Ζ Δπηηξνπή ζα ζπλεξγαζηεί κε ηα θξάηε κέιε γηα ηελ αλάπηπμε κηαο θνηλήο 

ζηξαηεγηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ζε ζέκαηα νδηθήο αζθάιεηαο. Ζ 

ζπλεξγαζία απηή, ζην επίπεδν ηεο ΔΔ, ζα πεξηιακβάλεη, θαηά πξνηεξαηφηεηα, 

ηελ ελίζρπζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο ρνξήγεζεο αδεηψλ θπθινθνξίαο 

θαη θαηάξηηζεο, ηδίσο κε ηελ δηεξεχλεζε ηνπ πεδίνπ νδεγίαο ΔΔ γηα ηηο άδεηεο 

νδήγεζεο, ψζηε λα θαζηεξσζνχλ: 

 Διάρηζηα θξηηήξηα γηα ηνπο εθπαηδεπηέο νδήγεζεο. 

 Ζ έληαμε ηεο νδήγεζεο κε ζπλνδφ/καζεηείαο ζηελ πξν ηεο ρνξήγεζεο 

ηεο αδείαο πεξίνδν (π.ρ. θαζηέξσζε ειάρηζηεο ειηθίαο, εκπεηξίαο θαη 

ειάρηζησλ πξνυπνζέζεσλ ζηηο ρψξεο εθείλεο πνπ ζα επηιέμνπλ λα 

θάλνπλ ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ. 

 Ζ εμέηαζε ηεο δπλαηφηεηαο λα ζεζπηζηνχλ πεξίνδνη δνθηκαζίαο κεηά 

ηηο εμεηάζεηο νδήγεζεο. 

 Ζ εμέηαζε ηεο δπλαηφηεηαο λα εηζαρζεί ε νηθνλνκηθή νδήγεζε ζηηο 

ζεσξεηηθέο θαη πξαθηηθέο δνθηκαζίεο γηα αζθαιέζηεξε θαη «θαζαξή» 

νδήγεζε. 
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5. Απζηεξόηεξε εθαξκνγή ηνπ λόκνπ. 

Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πνιηηηθψλ γηα ηελ νδηθή αζθάιεηα εμαξηάηαη ζε 

κεγάιν βαζκφ απφ ηελ έληαζε ησλ ειέγρσλ θαη απφ ηε ζπκκφξθσζε κε ηηο 

απαηηήζεηο αζθάιεηαο. Ζ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ εμαθνινπζεί λα απνηειεί έλα 

θξίζηκεο ζεκαζίαο παξάγνληα ζηε δηακφξθσζε ησλ ζπλζεθψλ γηα κηα 

ζεκαληηθή κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ζαλάησλ θαη ησλ ηξαπκαηηζκψλ. Ζ 

νδήγεζε κε ππεξβνιηθή ηαρχηεηα, ππφ ηελ επήξεηα νηλνπλεχκαηνο, θαη ρσξίο 

δψλε αζθαιείαο εμαθνινπζνχλ λα ζεσξνχληαη νη ηξεηο θπξηφηεξεο αηηίεο ησλ 

ζαλαηεθφξσλ ηξνραίσλ αηπρεκάησλ. ηα κέηξα ελίζρπζεο ηεο εθαξκνγήο 

ησλ ειέγρσλ, ηφζν ζε φιε ηελ ΔΔ φζν θαη ζηα επηκέξνπο θξάηε κέιε, ζα 

ζπκπεξηιακβάλνληαη: 

 Ζ αλάπηπμε απφ ηα θξάηε κέιε εζληθψλ ζρεδίσλ εθαξκνγήο (π.ρ. 

ζηφρνη ζρεηηθνί κε ηα δεηήκαηα πξνηεξαηφηεηαο θαη κε ηελ έληαζε ησλ 

ειέγρσλ ζε εζληθφ επίπεδν). 

 Δθζηξαηείεο επαηζζεηνπνίεζεο θαη ζπλεηδεηνπνίεζεο ζε φιε ηελ ΔΔ. 

 Γηα ηελ νδήγεζε ζε θαηάζηαζε κέζεο, νη επηβαιιφκελεο πνηλέο ζα 

πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ πξνιεπηηθά κέηξα. Π.ρ.: ε Δπηηξνπή ζα 

εμεηάζεη ηε ζέζπηζε λνκνζεηηθψλ κέηξσλ κε ηα νπνία λα επηβάιιεηαη 

ε ππνρξεσηηθή ηνπνζέηεζε ζπζηήκαηνο αθηλεηνπνίεζεο ηνπ νρήκαηνο 

ιφγσ κέζεο γηα εηδηθέο επαγγεικαηηθέο θαηεγνξίεο, φπσο είλαη νη 

νδεγνί ζρνιηθψλ ιεσθνξείσλ, ή ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ 

απνθαηάζηαζεο (γηα επαγγεικαηίεο νδεγνχο θαη κε) σο απνηέιεζκα 

ηεο δηάπξαμεο ηξνραίσλ παξαβάζεσλ ζε θαηάζηαζε κέζεο.  

 Ζ κεγαιχηεξε δηαζπλνξηαθή ηξνραία παξάβαζε εμαθνινπζεί λα είλαη 

ππεξβνιηθή ηαρχηεηα. 

 

6. Καζνξηζκόο ζηόρσλ όζνλ αθνξά ηνπο ηξαπκαηηζκνύο από ηξνραία 

αηπρήκαηα. 

Ζ  κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ηξαπκαηηζκψλ ζα απνηειέζεη γηα ηε Δπξψπε 

δξάζε βαζηθήο πξνηεξαηφηεηαο ηελ επφκελε δεθαεηία. Ζ Δπηηξνπή ζα 

αλαπηχμεη ηα ζηνηρεία κηαο νινθιεξσκέλεο ζηξαηεγηθήο δξάζεσλ φζνλ 

αθνξά ηνπο ηξαπκαηηζκνχο απφ ηξνραία θαη ηελ παξνρή πξψησλ βνεζεηψλ, 

κεηαμχ άιισλ: 
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 Καζηέξσζε θνηλψλ νξηζκψλ ησλ ζνβαξψλ θαη ησλ ειαθξψλ 

ηξαπκαηηζκψλ ψζηε λα πξνζδηνξηζηνχλ ζηφρνη θαη κεηά λα 

πξνζδηνξηζηεί έλαο θνηλφο ζηφρνο φζνλ αθνξά ηνπο ηξαπκαηηζκνχο ζε 

φιε ηελ ΔΔ, ν νπνίνο ζα ελζσκαησζεί ζηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο 

γηα ηελ νδηθή αζθάιεηα 2010-2020. 

 Πξνψζεζε ηεο αληαιιαγήο κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ ησλ βέιηηζησλ 

πξαθηηθψλ φζνλ αθνξά ηελ επέκβαζε πξψησλ βνεζεηψλ ζε 

αηπρήκαηα, αιιά θαη θαζηέξσζε ηεο ζπιινγήο δεδνκέλσλ γηα φιε ηελ 

ΔΔ θαη ηελ αλαιπηηθή θαηαγξαθή ησλ ηξαπκαηηζκψλ. 

 Δμέηαζε ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο απφ ηελ αλάπηπμε θαη εγθαηάζηαζε, 

ηδηαίηεξα ζηα επαγγεικαηηθά νρήκαηα, θαηαγξαθέσλ δεδνκέλσλ 

ζρεηηθψλ κε πεξηζηαηηθά, ψζηε λα βειηησζεί ε ηερληθή δηεξεχλεζε θαη 

αλάιπζε ησλ αηπρεκάησλ. 

 

 

7. Αλαλεσκέλν ελδηαθέξνλ γηα ηνπο κνηνζηθιεηηζηέο. 

Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζα εζηηάζεη ηδηαίηεξα ην ελδηαθέξνλ ηεο ζηηο 

κνηνζηθιέηεο θαη ζηα ινηπά κεραλνθίλεηα δίθπθια. ε αληίζεζε κε ηα άιια 

κέζα κεηαθνξάο, φπνπ έρεη κεησζεί ζεκαληηθά ν αξηζκφο ησλ λεθξψλ θαη ησλ 

ηξαπκαηηψλ, φζνλ αθνξά ηα κεραλνθίλεηα δίθπθια ε κείσζε απηνχ ηνπ 

αξηζκνχ είλαη κηθξφηεξε ή παξνπζηάδεη ζηαζηκφηεηα. 

ε επξσπατθφ επίπεδν φζνλ αθνξά ηα κεραλνθίλεηα δίθπθια ζα πξνηαζνχλ 

ηα εμήο: 

 Τπνρξεσηηθή ηνπνζέηεζε νξηζκέλσλ ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ 

αζθάιεηαο ησλ νρεκάησλ, φπσο π.ρ. ABS (Antilock Braking System-

χζηεκα Αληηκπινθαξίζκαηνο Σξνρψλ), ηνπ ζπζηήκαηνο απηφκαηνπ 

αλάκαηνο ησλ θψησλ θαη ζπζηεκάησλ παξεκπφδηζεο ησλ κεηαηξνπψλ 

γηα νξηζκέλεο θαηεγνξίεο κνηνπνδειάησλ θαη 

 Δπέθηαζε ησλ ηερληθψλ ειέγρσλ/επηζεσξήζεσλ ζηα κνηνπνδήιαηα 

θαη ζηα ινηπά κεραλνθίλεηα δίθπθια. 
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4.1.2 ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΟΓΗΚΖ ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 

Ο Διιεληθόο Κώδηθαο Οδηθήο Κπθινθνξίαο (Κ.Ο.Κ.) 

Απφ ην 1999 γίλεηαη κηα κεγάιε πξνζπάζεηα απφ ηελ πνιηηεία γηα ηελ νδηθή 

αζθάιεηα θαη ηελ θπθινθνξηαθή ζπκπεξηθνξά ησλ νδεγψλ θαη άξρηζε λα απνηειεί 

πξνηεξαηφηεηα γηα ην θξάηνο θαη λα αληηκεησπίδεηαη ζπζηεκαηηθά θαη κε ζπλέρεηα, ψζηε λα 

έρνπκε έλα θαιχηεξν θαη αζθαιέζηεξν πεξηβάιινλ θπθινθνξίαο. 

Ο Κ.Ο.Κ απνηειεί ην βαζηθφ λφκν, πνπ πεξηέρεη θαλφλεο νδηθέο θπθινθνξίαο. Κπξψζεθε κε 

ην Ν.2696/1999, ηέζεθε ζε ηζρχ ηελ 23/5/1999 θαη εμαθνινπζεί λα ηζρχεη κέρξη ζήκεξα, 

φπσο ηξνπνπνηήζεθε ζε νξηζκέλα ζεκεία κε ηνπο Νφκνπο 3542/2007 θαη 3710/2008.[3] 

θνπφο ηνπ Κ.Ο.Κ. είλαη ε αζθαιήο θαη νκαιή θπθινθνξία φισλ ησλ ρξεζηψλ ησλ νδψλ θαη 

ινηπψλ δεκφζησλ ρψξσλ κε ζηφρν ηελ νκαιή θαη αζθαιή ζπλχπαξμε ησλ δηαθφξσλ 

κεηαθνξηθψλ κέζσλ ζ‟ έλα πεξηβάιινλ απξφβιεπην θαη απαηηεηηθφ, φπσο είλαη νη νδνί 

θπθινθνξίαο ησλ νρεκάησλ. 

Με βάζε ηα παξαπάλσ γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ε θαιή γλψζε θαη ε ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

Κ.Ο.Κ. δελ είλαη απιά έλα λνκηθφ θείκελν αιιά θαλφλαο δσήο γηαηί ε ηήξεζε ησλ δηαηάμεψλ 

ηνπ επηβάιιεηαη επί ηεο νπζίαο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο ίδηαο ηεο αλζξψπηλεο δσήο. Καη απηφ 

γηαηί λαη κελ νη θπξηφηεξνη παξάγνληεο πξφθιεζεο νδηθψλ αηπρεκάησλ είλαη ν άλζξσπνο, ε 

νδφο θαη ην επξχηεξν πεξηβάιινλ ηεο θαη ην φρεκα, πιελ φκσο ν άλζξσπνο ζπλεηζθέξεη ζην 

κεγαιχηεξν βαζκφ ζηελ πξφθιεζε αηπρεκάησλ.[3] 

Ζ ζπκκφξθσζε κε ηνλ Κ.Ο.Κ. βνεζάεη ζεκαληηθά ζην λα πάςνπλ λα ράλνληαη ζηε ρψξα καο 

ή λα ηξαπκαηίδνληαη ζνβαξά ρηιηάδεο ζπλάλζξσπνί καο. εκαζία έρεη ε πξφιεςε γηα ηελ 

απνθπγή ησλ νδηθψλ αηπρεκάησλ. Σε ζηηγκή ηεο νδήγεζεο ν δξφκνο θαη ην φρεκα είλαη 

δεδνκέλα θαη δελ αιιάδνπλ. Ζ ζπκπεξηθνξά ησλ νδεγψλ φκσο κπνξεί λα αιιάμεη θαη εθεί 

αθξηβψο θξίλεηαη θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ Κ.Ο.Κ. 

Να ζεκεησζεί φηη ε βαζηθφηαηε αξρή ηνπ ηζρχνληνο Κ.Ο.Κ. είλαη ε πξνζηαζία ηεο 

αλζξψπηλεο δσήο θαη σο ζθνπφο ηνπ δειψλεηαη ε κε εθδηθεηηθή ηηκσξία ησλ παξαβαηψλ θαη 

ε επηβνιή ζε απηνχο πξνζηίκσλ γηα εηζπξαθηηθνχο ιφγνπο αιιά ε πξνζηαζία ηεο δσήο φισλ 

ησλ πνιηηψλ. [3] 

Οη πξνβιεπφκελεο ζηνλ Κ.Ο.Κ. θπξψζεηο θξίλνληαη αξθεηά απζηεξέο θαη δξαζηηθέο. Ζ 

λνκνζεζία φκσο δελ αξθεί λα είλαη απζηεξή, πξέπεη λα εθαξκφδεηαη κε ζηαζεξφηεηα απφ ηα 

φξγαλα δίσμεο θαη απνλνκήο ηεο δηθαηνζχλεο ζε πνιίηεο επαξθψο ελεκεξσκέλνπο γηα ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπο θαη ρσξίο δηαθξίζεηο. 
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Έηζη ε ηειηθή απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ θπξψζεσλ ηνπ Κ.Ο.Κ. εμαξηάηαη απφ ην θαηά πφζν 

αθελφο δηαπηζηψλνληαη νη παξαβάζεηο απφ ηα αξκφδηα δησθηηθά φξγαλα (αζηπλνκηθά 

φξγαλα) θαη αθεηέξνπ επηβάιινληαη πξάγκαηη απφ ηα ηειεπηαία ζηνπο παξαβάηεο νη 

πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο θαη ζηε ζπλέρεηα εθηεινχληαη απηέο.[3] 

Απηφ βέβαηα είλαη ζπλάξηεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ αζηπλνκηθψλ νξγάλσλ πνπ επηθνξηίδνληαη 

ηνλ έιεγρν ηεο δεκφζηαο θπθινθνξίαο, ησλ κέηξσλ αζηπλφκεπζεο, ησλ κεραληθψλ θαη 

ειεθηξνινγηθψλ κέζσλ πνπ δηαζέηνπλ ηα αζηπλνκηθά φξγαλα γηα ηελ ηήξεζή ηνπο θαη ηνπ 

δήινπ ησλ ηειεπηαίσλ ζηελ εθπιήξσζε ησλ ππεξεζηαθψλ ηνπο θαζεθφλησλ. 

Πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ν θαιχηεξνο θαη απνηειεζκαηηθφηεξνο ηξφπνο ζπκκφξθσζεο ησλ 

ζπκπαηξησηψλ καο ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Ο.Κ. θαη ε ζεκαληηθή βειηίσζε ηεο Οδηθήο 

Αζθάιεηαο είλαη ε απφθηεζε ηεο θαηάιιειεο παηδείαο νδεγηθήο ζπκπεξηθνξάο. Ζ 

δηαρξνληθή έιιεηςή ηεο απνηειεί ηελ πην ζεκαληηθή παξάκεηξν ζηελ πξφθιεζε ηξνραίσλ 

αηπρεκάησλ θαη είλαη δχζθνια αληηκεησπίζηκε. Υξεηάδεηαη ζπζηεκαηηθή θαη ζπληνληζκέλε 

πξνζπάζεηα κε εθζηξαηείεο επαηζζεηνπνίεζεο θαη ελεκέξσζεο ησλ πνιηηψλ ζε ζέκαηα 

νδηθήο αζθάιεηαο θαζψο θαη ε αλάπηπμε ζσζηήο νδεγηθήο ζπκπεξηθνξάο ζηα παηδηά ηφζν 

ζην ζρνιείν φζν θαη απφ ηνπο γνλείο ηνπο. [3] 

Σελ ηειεπηαία δεθαπεληαεηία εθπνλήζεθαλ ζηξαηεγηθά ζρέδηα νδηθήο αζθάιεηαο (ΔΜΠ 

2001, 2005), ηα νπνία εηζήγαγαλ ηελ αλάγθε γηα έλαλ πην νξγαλσκέλν ηξφπν αληηκεηψπηζεο 

ηεο νδηθήο αζθάιεηαο ζηελ Διιάδα. ην ηξαηεγηθό ρέδην 2011-2020 πηνζεηήζεθε ν 

Δπξσπατθφο ζηφρνο ηεο κείσζεο θαηά 50% ηνπ αξηζκνχ ησλ λεθξψλ έσο ην 2020, 

πξνηάζεθε κία λέα απνηειεζκαηηθή δνκή δηαρείξηζεο ησλ πξνηεηλφκελσλ κέηξσλ νδηθήο 

αζθάιεηαο θαη εηζήρζε γηα πξψηε θνξά ζηελ Διιάδα ε έλλνηα ηεο παηδείαο νδηθήο 

αζθάιεηαο , σο βαζηθφο ζθνπφο ηεο πνιηηηθήο νδηθήο αζθάιεηαο ζηελ Διιάδα.[43] 

 

4.2 Μέηξα Πξόιεςεο Οδηθώλ Σξνραίσλ Αηπρεκάησλ 

Σα νδηθά αηπρήκαηα απνηεινχλ κία απφ ηηο θπξηφηεξεο αηηίεο ζαλάησλ παγθνζκίσο. 

Δηδηθά ζηελ Διιάδα, πνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη έληνλν δεκνγξαθηθφ πξφβιεκα θαη ηείλεη 

λα θαηαζηεί ρψξα ζπληαμηνχρσλ θαη γεξφλησλ, ιφγσ ηνπ πεξηνξηζκνχ αξηζκνχ γελλήζεσλ, ε 

απψιεηα αλζξψπσλ, ηδηαίηεξα λέσλ, ζηνπο δξφκνπο είλαη εγθιεκαηηθή. Δίλαη κεγάιε ε 

αλάγθε λα θαηαβιεζεί θαζνιηθή πξνζπάζεηα πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο κείσζεο ησλ 

ηξνραίσλ αηπρεκάησλ. Γηα ηε κείσζε ησλ ηξνραίσλ, απαηηείηαη αθξηβήο γλψζε ησλ αηηηψλ 

ηνπο θαη ιήςε ησλ αλαγθαίσλ, γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο, κέηξσλ. Γηα λα ζπκβεί απηφ 

πξέπεη λα ζεζπηζηνχλ θαηλνχξηνη θαλφλεο θπθινθνξίαο, νη νπνίνη φκσο πξψηα πξέπεη λα 
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αμηνινγεζνχλ απφ εμεηδηθεπκέλνπο επηζηήκνλεο θαη λα ειέγρεηαη ε αθξηβήο εθαξκνγή θαη ε 

ηήξεζή ηνπο κε ζπλερή αζηπλφκεπζε. Κπξίσο, φκσο ζα πξέπεη λα δνζεί έκθαζε ζηελ 

εθπαίδεπζε ησλ ρξεζηψλ ηεο νδνχ, εηδηθά ησλ λέσλ, αθνχ απηνί είλαη νη κειινληηθνί 

ρξήζηεο. Όια ηα κέηξα πνπ ζα εθαξκνζηνχλ ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε πιήξε 

αιιειεμάξηεζε κεηαμχ ηνπο.  

 

4.2.1 Δθπαίδεπζε 

Δίλαη βέβαην, πσο ε πνιηηεία θέξεη ζεκαληηθφηαην κεξίδην επζχλεο, εηδηθά ζηα 

αηπρήκαηα πνπ έρνπλ σο θχξηα αηηία ηνλ άλζξσπν, ιφγσ ηνπ ρακεινχ επηπέδνπ εθπαίδεπζεο 

πνπ παξέρεη ζηνπο ρξήζηεο ηεο νδνχ. ε απηήλ είλαη πνπ πέθηεη ε επζχλε γηα ζσζηή 

θπθινθνξηαθή αγσγή, ηφζν ηνπ ελήιηθα ρξήζηε, φζν θαη ηνπ αλήιηθνπ, είηε απηφο θηλείηαη 

σο νδεγφο, είηε σο πεδφο, είηε σο απιψο επηβάηεο. 

Γεληθά ην πξφβιεκα ηεο θπθινθνξηαθήο αγσγήο, σο πξνο ηελ  εθπαίδεπζε, πξέπεη λα 

αληηκεησπηζζεί κε δχν θπξίσο ηξφπνπο: Πξώηνλ, κε ηελ εθκάζεζε βαζηθψλ θαλφλσλ 

θπθινθνξηαθήο ζπκπεξηθνξάο θαη αζθάιεηαο ζηα παηδηά ηφζν σο πεδνχ, φζν θαη σο νδεγνχ 

γηα ηελ κεηέπεηηα πνξεία ηνπο.[43] Αληαπνθξηλφκελν ζε απηήλ ηελ απαίηεζε ην Τπνπξγείν 

Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ ιακβάλνληαο ππ‟φςηλ ην αίηεκα ηνπ Τπνπξγείνπ 

Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ εμέδσζε Δγθχθιην κε ηίηιν: «Αλάπηπμε Δζληθνχ Πξνγξάκκαηνο 

Κπθινθνξηαθήο Αγσγήο θαη Οδηθήο Αζθάιεηαο» θαη κεηά απφ ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηνπ 

Ηλζηηηνχηνπ Δθπαίδεπζεο Πνιηηηθήο, εηζάγεη ηε ζεκαηηθή ελφηεηα «Κπθινθνξηαθή Αγσγή 

θαη Οδηθή Αζθάιεηα» ζην πξφγξακκα ησλ Γεκνηηθψλ ρνιείσλ ηεο Υψξαο γηα ην ζρνιηθφ 

έηνο 2017-2018. Οινθιεξψζεθε απφ ην Τπνπξγείν Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ θαη αθνχ 

έιαβε παηδαγσγηθή θαηαιιειφηεηα απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο παξέρεηαη εθπαηδεπηηθφ 

πιηθφ κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πιαηθφξκαο ηειεθπαίδεπζεο “e-drive Academy”. Πξφθεηηαη 

γηα κηα θαηλνηφκν δηαδηθηπαθή πιαηθφξκα εθπαίδεπζεο ζε ζέκαηα νδηθήο αζθάιεηαο, κέζσ 

ελφο ζπλερψο εμειηζζφκελνπ ειεθηξνληθνχ θφκβνπ. Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πιαηθφξκαο 

είλαη ε εθκάζεζε ησλ θαλφλσλ νδηθήο ζπκπεξηθνξάο κέζσ ηνπ παηρληδηνχ θαη άιινπ 

ειεθηξνληθνχ πεξηερνκέλνπ, θηιηθφ πξνο ηνλ ρξήζηε ζηνλ νπνίν απεπζχλεηαη. Δίλαη έλα 

ζχγρξνλν, επηζηεκνληθά θαη ηερλνθξαηηθά άξηην εξγαιείν εθπαίδεπζεο .[3] 

Ζ θπθινθνξηαθή αγσγή πξέπεη λα πθίζηαηαη σο κάζεκα ζε φιεο ηηο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο 

δειαδή απφ ηελ Πξσηνβάζκηα έσο ηελ Σξηηνβάζκηα. Όηαλ θάπνηνο έξζεη ζηελ ειηθία ησλ 



87 

 

18+ θαη έρεη δηακνξθψζεη ην αμηαθφ ηνπ ζχζηεκα, λα έρεη δηακνξθψζεη ήδε νδεγεηηθή 

θνπιηνχξα θαη φρη λα μεθηλάεη λα καζαίλεη θάηη, ζηελ ειηθία απηή. Δίλαη ζεκαληηθφ λα 

απνθηήζνπλ νη λένη άλζξσπνη θπθινθνξηαθή ζπλείδεζε.[3] 

Σν πξφβιεκα ηεο θπθινθνξηαθήο αγσγήο απνθηά κεγάιε ζεκαζία, αθνχ ε ζεηηθή νδηθή 

ηνπο ζπκπεξηθνξά ζα βνεζήζεη ηα παηδηά ζηελ ελήιηθε δσή ηνπο. Ζ ζπκπεξηθνξά απηή 

αθνξά ζην εζσηεξηθφ ηνπ απηνθηλήηνπ, ζηε δηάβαζε πεδψλ, ζην πεδνδξφκην, ζηελ ηήξεζε 

ησλ θαλφλσλ, ζηελ επαηζζεηνπνίεζε ζρεηηθά κε ηελ ξχπαλζε ηεο αηκφζθαηξαο απφ ηε 

ρξήζε ησλ Μέζσλ Μαδηθήο Μεηαθνξάο.  

Γεύηεξνλ, κε ελεκέξσζε ησλ ελειίθσλ, κε θακπάληεο θαη θαηάιιειε πξνβνιή ησλ 

θπθινθνξηαθψλ κέηξσλ θαη ρξεζηκνπνίεζε ησλ ζχγρξνλσλ κεζφδσλ δηαθήκηζεο θαη 

κάξθεηηλγθ. Γηα ηε ζσζηφηεξε ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ, ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ, φια 

ηα κέζα επηθνηλσλίαο, δειαδή ηειεφξαζε, ξαδηφθσλν, εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά φπσο επίζεο 

θαη ην δηαδίθηπν πνπ είλαη αξθεηά δεκνθηιέο ζηνπο λένπο.  [44] 

 

4.2.2 ύζηεκα εθπαίδεπζεο θαη αμηνιόγεζεο ηνπ νδεγνύ 

Σν ζεκεξηλφ ζχζηεκα εμέηαζεο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ νδεγνχ ρξνλνινγείηαη απφ ην 

1986 θαη είλαη πιένλ παξσρεκέλν. Δίλαη θξίζηκε πηα ε αλάγθε εθζπγρξνληζκνχ ησλ 

δηαδηθαζηψλ απφθηεζεο ησλ δηπισκάησλ σο πξνο ηελ εθπαίδεπζε, αιιά θαη σο πξνο ηε 

δηαθάλεηα ησλ εμεηάζεσλ. 

Υξεηάδνληαη πηζηνπνηεκέλα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, σο πξναπαηηνχκελν γηα λα κπνξεί κηα 

ζρνιή λα πάξεη ηελ άδεηα ζρνιήο νδήγεζεο θαη λένη πηζηνπνηεκέλνη εθπαηδεπηέο ζχκθσλα 

κε ηα λέα πξφηππα. [9]  

ηελ ΔΔ ζην πιαίζην ηνπ ρξεκαηνδνηνχκελνπ απφ ηελ ίδηα πξνγξάκκαηνο HERMES 

εθδφζεθαλ νδεγίεο γηα ηε βειηίσζε ηεο θαηάξηηζεο ησλ εθπαηδεπηψλ νδήγεζεο, κε ζηφρν ηε 

κείσζε ησλ ηξνραίσλ αηπρεκάησλ. [32] 
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4.2.3 Ζιηθησκέλνη Οδεγνί 

Οη ειηθησκέλνη νδεγνί απνηεινχλ ηκήκα ηεο επξχηεξεο νκάδαο ησλ ηαθηηθψλ 

νδεγψλ. Ζ ελ ιφγσ νκάδα ηνπ πιεζπζκνχ παξνπζηάδεη ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά σο πξνο ηηο 

δπλαηφηεηέο ηεο ζηελ νδήγεζε, πνπ έρεη άκεζεο ζπλέπεηεο ζηελ νδηθή αζθάιεηα ησλ ίδησλ, 

αιιά θαη ησλ ππφινηπσλ ρξεζηψλ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ. Οη ηδηαηηεξφηεηεο ζρεηίδνληαη κε ηε 

κείσζε ησλ αληηιεπηηθψλ ηθαλνηήησλ (αληαλαθιαζηηθά, φξαζε, αθνή θ.ιπ.) θαηά ηελ 

νδήγεζε. 

εκεηψλεηαη ε έιιεηςε πξφλνηαο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ειηθηαθή νκάδα νδεγψλ ζηε ρψξα 

καο, πέξα απφ ηε ιήμε ηεο ηζρχνο ηεο άδεηαο νδήγεζεο ζην εμεθνζηφ πέκπην (65
ν)

 έηνο ηεο 

ειηθίαο θαη ηελ ππνρξέσζε αλαζεψξεζήο ηεο, φπνπ νη ειηθησκέλνη νδεγνί ππνβάιινληαη ζε 

ζεηξά ηαηξηθψλ εμεηάζεσλ ειέγρνπ ηθαλφηεηαο φξαζεο θαη αθνήο. Δθφζνλ νη ηαηξηθέο 

εμεηάζεηο ην επηηξέςνπλ, ν νδεγφο αλαλεψλεη ηελ άδεηα νδήγεζεο θαη παξακέλεη ηαθηηθφο 

νδεγφο. 

Ζ αληίιεςε πνπ δηεζλψο θπξηαξρεί είλαη φηη ε ελεκέξσζε θαη ε επαηζζεηνπνίεζε ησλ 

νδεγψλ πξέπεη λα μεθηλά ζην πεληεθνζηφ πέκπην έηνο ηεο ειηθίαο (55
ν
) ηεο ειηθίαο ηνπ 

αλζξψπνπ, θαηά ην νπνίν ν αλζξψπηλνο νξγαληζκφο δελ παξνπζηάδεη, ζηελ πιεηνςεθία ηνπ, 

ζνβαξέο αιινηψζεηο, ζε φηη αθνξά ηηο αληηιεπηηθέο θαη αηζζεηηθέο ηθαλφηεηέο ηνπ. Ζ 

επηινγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο ειηθίαο έρεη λα θάλεη κε ηελ πξφιεςε παξά κε ηελ θαηαζηνιή 

ηνπ ελ ιφγσ θαηλνκέλνπ [37].  

 

4.2.4 Αηνκηθά πξνιεπηηθά κέηξα 

Ζ πξαθηηθή εθαξκνγή δσλψλ θαη θξάλνπο απνηειεί ην άκεζν πξνιεπηηθφ κέηξν πνπ 

ζα ζπληειέζεη ζηε κείσζε ησλ ηξνραίσλ αηπρεκάησλ. ηελ Αγγιία, κεηά ην λφκν ηνπ 1983, 

ην 90% ησλ νδεγψλ θνξάεη δψλεο, κε απνηέιεζκα κείσζε θαηά 25% ησλ ζαλαηεθφξσλ 

νδηθψλ αηπρεκάησλ. 

ηελ Διιάδα, ζε κηα έξεπλα ππνινγίζηεθε φηη >300 ζάλαηνη απφ ηξνραία αηπρήκαηα ζα 

κπνξνχζαλ λα απνθεπρζνχλ εάλ ηα άηνκα πνπ ζπκκεηείραλ ζην αηχρεκα θνξνχζαλ δψλε 

αζθαιείαο. Δπίζεο, ε ίδηα κειέηε έδεημε φηη νη ρξήζηεο ηεο δψλεο αζθαιείαο ήηαλ θπξίσο 

γπλαίθεο, ειηθίαο >65  εηψλ, θαζψο θαη άηνκα ειηθίαο >25 εηψλ. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ 

λπθηεξηλψλ σξψλ, ην πνζνζηφ ησλ ρξεζηψλ ησλ δσλψλ αζθαιείαο ήηαλ κηθξφηεξν απ‟φ,ηη 
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θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο. Ζ κειέηε απηή επίζεο αλαθέξεη φηη νη δψλεο αζθαιείαο 

ρξεζηκνπνηνχληαη πεξηζζφηεξν ζην εζληθφ δίθηπν απ‟φ,ηη ζηνπο επαξρηαθνχο δξφκνπο, 

εληζρχνληαο έηζη ηε ιαλζαζκέλε άπνςε φηη νη δψλεο αζθαιείαο είλαη πεξηζζφηεξν ρξήζηκεο 

ζε πςειέο απ‟ φ,ηη ζηηο ρακειέο ηαρχηεηεο.[1] 

  ηελ Δπξψπε, ην πνζνζηφ ησλ ρξεζηψλ ηεο δψλεο αζθαιείαο θπκαίλεηαη απφ 90% 

(Γεξκαλία, Ζλσκέλν Βαζίιεην, νπεδία) κέρξη 50% (Βέιγην θαη Ηξιαλδία). Σέινο, νη 

αεξφζαθνη ειαηηψλνπλ ηνλ θίλδπλν ζαλαηεθφξνπ ηξαπκαηηζκνχ ηνπ νδεγνχ θαηά 18%, 

αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηχπν ηνπ αηπρήκαηνο, ηελ ειηθία ηνπ νδεγνχ ή ηελ θαηαλάισζε 

νηλνπλεχκαηνο. Βξέζεθε φηη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ αεξφζαθσλ ζε αηπρήκαηα κε δχν 

νρήκαηα ππνινγίδεηαη ζε 21% θαη ζε αηπρήκαηα κε έλα φρεκα ζε 16%.  

Σν θξάλνο ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεη θάζε κεηαθίλεζε κε ην δίθπθιν (κεραλή ή πνδήιαην), 

ψζηε λα είκαζηε αζθαιείο θαη λα κελ θηλδπλεχνπκε απφ ζνβαξνχο ηξαπκαηηζκνχο. [27] 

Μηα ζεκαληηθή πηπρή ζηα ηξνραία αηπρήκαηα είλαη ν παξάγνληαο παηδί θαη ε αζθάιεηά ηνπ. 

Σν παηδηθφ θάζηζκα παξέρεη αζθάιεηα θαη κεηψλεη ηνπο θηλδχλνπο γηα ην παηδί. Ζ πξψηε 

επηζήκαλζε ζηελ επηπξφζζεηε πξνζηαζία πνπ πξνζθέξεη ν ζπλδπαζκφο ηεο κεηαθνξάο ηνπ 

παηδηνχ ζην πίζσ θάζηζκα ηνπ απηνθηλήηνπ ζε εηδηθφ παηδηθφ θάζηζκα έγηλε ζε κειέηε πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε ρψξα καο. ηε κειέηε απηή βξέζεθε φηη ν ζρεηηθφο θίλδπλνο 

ηξαπκαηηζκνχ ήηαλ 3,3 γηα ηα παηδηά πνπ δελ ήηαλ πξνζδεκέλα ζε παηδηθφ θάζηζκα ζε 

ζχγθξηζε κε εθείλα πνπ ήηαλ θαη 5,0 γηα ηα παηδηά πνπ θάζνληαλ ζηα πίζσ θαζίζκαηα ησλ 

απηνθηλήησλ. Οη ζπγγξαθείο θαηαιήγνπλ φηη πεξίπνπ ηα 2/3 ησλ παηδηθψλ ηξαπκαηηζκψλ ζα 

κπνξνχζαλ λα είραλ απνθεπρζεί κε ηε ρξήζε ηνπ παηδηθνχ θαζίζκαηνο. 

ηηο επξσπατθέο ρψξεο, ην παηδηθφ θάζηζκα ρξεζηκνπνηείηαη αλεμάξηεηα απφ ηελ ειηθία ηνπ 

παηδηνχ, ζε πνζνζηφ 80%. Σν παηδηθφ θάζηζκα πξνθπιάζζεη θαηά 50-70% απφ ειαθξά κέρξη 

ζαλαηεθφξα αηπρήκαηα. [1] 
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4.2.5 Σνκέαο Πξόιεςεο Αηπρεκάησλ-Δζληθό Κέληξν Άκεζεο Βνήζεηαο (Δ.Κ.Α.Β.) 

Δίλαη γλσζηφ φηη ε Οδηθή Αζθάιεηα ζηελ Διιάδα, απνηειεί κία αλνηρηή πιεγή, ε 

νπνία δηαξθψο αηκνξξαγεί εδψ θαη ρξφληα, θνζηίδνληαο ζε αλζξψπηλεο δσέο, ζε ζσκαηηθέο 

θαη ςπρηθέο αλαπεξίεο θαη ζε κεγάιν νηθνλνκηθφ θφζηνο ζηελ Δζληθή Οηθνλνκία. 

Σν ΔΚΑΒ σο Πάξνρνο ππεξεζηψλ Δπείγνπζαο Πξνλνζνθνκεηαθήο Φξνληίδαο ζηελ Διιάδα, 

είλαη θαη‟αξρήλ ν θπζηθφο απνδέθηεο ηνπ πφλνπ ελφο ηξνραίνπ ζπκβάληνο κέζσ ηεο 

αληηκεηψπηζεο ησλ πεξηζηαηηθψλ θαη ηεο επείγνπζαο δηαθνκηδήο ζπκάησλ. Παξάιιεια φκσο 

είλαη θαη ρξήζηεο ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ, έρνληαο έηζη άκεζε ζπλάθεηα κε ηηο νδηθέο ζπλζήθεο 

θπθινθνξίαο, αληηκεησπίδνληαο ζηξεβιψζεηο θαη πξνβιήκαηα, απφ ηνπο ηξεηο παξάγνληεο 

ηεο Οδηθήο Αζθάιεηαο, δειαδή ηνλ Άλζξσπν, ην Οδηθφ Πεξηβάιινλ θαη ην Όρεκα. 

Με απηήλ ηελ δηπιή ηδηφηεηά ηνπ ην ΔΚΑΒ, ζεσξψληαο φηη ζα πξέπεη λα είλαη απφ ηνπο 

βαζηθνχο ζπκκέηνρνπο ζηελ πξνζπάζεηα γηα ηελ κείσζε ησλ ηξνραίσλ ζπκβάλησλ, ζέινληαο 

λα ζπκβάιεη νπζηαζηηθά ζηνλ εζληθφ απηφ ζηφρν, επαλεξγνπνηεί κεηά απφ ρξφληα, ηνλ Σνκέα 

Πξφιεςεο Αηπρεκάησλ εζσηεξηθά ζηελ ππεξεζία, ελψ ηαπηφρξνλα έρεη νξίζεη 

εθπξνζψπνπο ζηελ Δζληθή Δπηηξνπή Οδηθήο Αζθάιεηαο.[45] 

 

4.2.6 Οδεγόο Παγθόζκηνπ Οξγαληζκνύ Τγείαο Save LIVES 

ηηο αξρέο ηνπ 2017, ν Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο (Π.Ο.Τ.) εμέδσζε έλαλ νδεγφ 

γηα ηελ Οδηθή Αζθάιεηα κε ηίηιν SaveLIVES (ΧΣΔ ΕΧΔ). Σα θεθαιαία γξάκκαηα ζηνλ 

αγγιηθφ ηίηιν SaveLIVES είλαη ην αξρηθφ ησλ 6 αμφλσλ ζηνπο νπνίνπο ζηεξίδεηαη ε 

νιηζηηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ Οδηθή Αζθάιεηα.[46] 

 Speed management (Γηαρείξηζε ηεο ηαρχηεηαο). 

 Leadership on road safety (Ζγεζία ησλ θνξέσλ γηα ηελ Οδηθή Αζθάιεηα). 

 Infrastucture design and improvement (ρεδηαζκφο θαη βειηίσζε ησλ ππνδνκψλ). 

 Vehicle safety standards (Πξφηππα αζθάιεηαο ησλ νρεκάησλ). 

 Enforcement of traffic laws (Δπηβνιή ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ θπθινθνξία). 

 Survival after a crash (Δπηβίσζε κεηά ηε ζχγθξνπζε). 

Σν εγρεηξίδην κεηαθξάζηεθε ζηα ειιεληθά κε πξσηνβνπιία ηνπ ζπιιφγνπ SOS 

Σξνραία Δγθιήκαηα θαη εθδφζεθε ζε 10.000 αληίηππα θαη δηαλεκήζεθε δσξεάλ 
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ζ‟φιεο ηηο εκπιεθφκελεο κε ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο νδηθήο αζθάιεηαο ππεξεζίεο. ην 

ΔΚΑΒ δηαηέζεθαλ 2500 αληίηππα.[46] 

Σρήκα 5: Μέηξα από ηνλ νδεγό γηα ηελ Οδηθή Αζθάιεηα SaveLives[46] 

 

4.2.7 Σνκείο πξνηεξαηόηεηαο θαη παξεκβάζεηο ηνπ Save LIVES 

Σα θχξηα κέηξα πνπ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζε θάζε βαζηθή ζπληζηψζα ηνπ Save 

LIVES δηαζπλδένληαη θαη ζα ζπκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγία αζθαιέζηεξσλ δξφκσλ ζε φιν 

ηνλ θφζκν. Παξέρνληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε θχζε ηνπ πξνβιήκαηνο, ηηο ιχζεηο πνπ 

κπνξνχζαλ λα εθαξκνζηνχλ θαη ηα νθέιε ησλ βαζηθψλ κέηξσλ ηεο θάζε ζπληζηψζαο.  [46] 
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Πίλαθαο 2: Τα θύξηα κέηξα γηα ηηο  βαζηθέο ζπληζηώζεο ηνπ SaveLives [46] 
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Γηαρείξηζε ηεο ηαρύηεηαο 
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ρεδηαζκόο θαη βειηίσζε ησλ 

ππνδνκώλ 

 

 

Δπηβίσζε κεηά ηε ζύγθξνπζε 

 

 
 

Δπηβνιή ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ 
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Πξόηππα αζθάιεηαο ησλ νρεκάησλ 

 

 

Πίλαθαο 3: Σηνηρεία ηνπ Π.Ο.Υ. γηα ηα ηξνραία αηπρήκαηα[46] 

Απηή ε δέζκε κέηξσλ δελ είλαη κία ιχζε παζπαξηνχ, αιιά έλαο νδεγφο γηα ηε ζηήξημε ηεο 

ιήςεο απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ηελ αληαπφθξηζε πνιηηηθήο γηα ηελ νδηθή αζθάιεηα πξνο ηελ 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο (SDG-Sustainable Development Goals). 

Σν SaveLives δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί ρσξίο λα ιεθζνχλ ππφςε ηα εζληθά πνιηηηθά 

πιαίζηα θαη δπλαηφηεηεο φπσο θαη ε ηθαλφηεηα ησλ ηνπηθψλ αξρψλ θαη ησλ ππεχζπλσλ 

ιήςεο απνθάζεσλ λα ζρεδηάδνπλ θαη λα εθαξκφδνπλ κέηξα νδηθήο αζθάιεηαο κε θαηλνηφκν 

θαη ζηξαηεγηθή ζθέςε. 

ΓΔΝΗΚΑ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Σν κέγεζνο ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ Σξνραίσλ Αηπρεκάησλ είλαη ηεξάζηην ηφζν ζε παγθφζκην 

επίπεδν φζν θαη ζε επξσπατθφ θαη ηδηαίηεξα ζηελ Διιάδα. 

Οη παξάγνληεο πνπ επζχλνληαη γηα ηελ πξφθιεζε ησλ ηξνραίσλ αηπρεκάησλ ζρεηίδνληαη κε 

ηνλ άλζξσπν, ην φρεκα θαη ηελ νδφ. Ζ ηαρχηεηα, ε ειηθία, ν ηξφπνο δσήο ηνπ νδεγνχ, ε 

ρξήζε απαγνξεπκέλσλ νπζηψλ, ην αιθνφι, δηάθνξεο αζζέλεηεο λεπξνινγηθήο θπξίσο θχζεσο 

θαη θαξδηνινγηθήο, απνηεινχλ ηηο βαζηθφηεξεο αηηίεο πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ ρξήζηε ηεο 

νδνχ. Όζνλ αθνξά ην φρεκα, ε θαθή ζπληήξεζε, ε παιαηφηεηα θαη ν ηχπνο ηνπ (απηνθίλεηα, 

δίθπθια, θνξηεγά, ιεσθνξεία) θαη φζνλ αθνξά ηελ νδφ ε αλεπαξθήο ζήκαλζε, ν ειιηπήο 

θσηηζκφο θαη ε θαηάζηαζε ηνπ νδνζηξψκαηνο, φια απηά απνηεινχλ παξάγνληεο ζπκκεηνρήο 

ζε ηξνραία αηπρήκαηα. Οη ζπλέπεηεο ησλ ηξνραίσλ αηπρεκάησλ ζπλδένληαη κε ηελ απψιεηα 

δσήο θαη πγείαο ηνπ αλζξψπνπ, θαη κε ην νηθνλνκηθφ θφζηνο ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηαηξηθφ 

θαη κε ηαηξηθφ θφζηνο απνθαηάζηαζεο, απψιεηα παξαγσγηθφηεηαο, απψιεηα πεξηνπζίαο, 

δηνηθεηηθά έμνδα θαη απνδεκηψζεηο. Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ νδηθήο αζθάιεηαο 

ρξεηάδεηαη επηβνιή ζσζηήο θαη ζπζηεκαηηθήο αζηπλφκεπζεο. 
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Γεληθά ε αζηπλφκεπζε ζα πξέπεη λα απνηειεί πξνιεπηηθφ κέηξν θαη φρη θαηαζηαιηηθφ φπσο 

ζπκβαίλεη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, εηδηθά ζηελ Διιάδα. Αθελφο πξέπεη ε Πνιηηεία κέζσ ηεο 

ζσζηήο εθπαίδεπζεο θαη εθζηξαηείαο ελεκέξσζεο θαη αθεηέξνπ ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ 

νδεγφ ηνπ ΠΟΤ γηα ηελ Οδηθή Αζθάιεηα SaveLives λα δεκηνπξγεί πνιίηεο επζπλείδεηνπο κε 

ζεβαζκφ. Σφηε απιψο γηα ιφγνπο αζθάιεηαο ζα ππάξρεη πξνιεπηηθή αζηπλφκεπζε, πνπ ζα 

ειέγρεη φηη φινη νη ρξήζηεο ηεο νδνχ δελ ππεξβαίλνπλ ηα επηηξεπφκελα φξηα ηαρχηεηαο θαη 

γεληθά ζα επηηεξεί ηελ επηηπρεκέλε εθαξκνγή ησλ θπθινθνξηαθψλ κέηξσλ. Όκσο γηα λα 

απνθηήζεη ε αζηπλφκεπζε νπζηαζηηθφ ραξαθηήξα ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζεβαζηή απφ φινπο, 

Δπηβάιιεηαη δειαδή φινη αλεμαηξέησο νη πνιίηεο λα ζέβνληαη ηα φξγαλα ηεο ηάμεο θαη λα 

ζπκκνξθψλνληαη ζηηο ππνδείμεηο πνπ ηνπο θάλνπλ. 

Κακία νπζηαζηηθή εμέιημε δελ ππάξρεη ζην ζέκα ηεο Γηθαηνζύλεο φζνλ αθνξά ηηο ηξνραίεο 

παξαβάζεηο αιιά θαη ηα ηξνραία εγθιήκαηα. ε παλεπξσπατθφ επίπεδν ν ζάλαηνο απφ 

ηξνραίν έγθιεκα παξακέλεη νπζηαζηηθά αηηκψξεηνο θαη νη απνδεκηψζεηο ησλ ζπκάησλ 

ιεζηεχνληαη θαλνληθά απφ ηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο. 

Χο ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα κε εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ πεξί απζηεξήο αζηπλφκεπζεο 

θαη εθαξκνγήο ηεο Γηθαηνζχλεο ζα αλαθέξνπκε ην πεξηζηαηηθφ πνπ πεξηγξάθεη ν ηαηξφο 

θ.Κνπβίδεο σο εμήο: 

Με αθνξκή ηε Παγθόζκηα Ζκέξα Μλήκεο Θπκάησλ Σξνραίσλ Αηπρεκάησλ, ν γηαηξφο 

Γηψξγνο Κνπβίδεο, κέινο ηεο Πξσηνβνπιίαο «Να ζηακαηήζνπκε ηα ηξνραία εγθιήκαηα», 

πνπ έραζε ην παηδί ηνπ απφ νδεγφ απηνθηλήηνπ πνπ έηξερε κε ηαρχηεηα 120 ρικ. ηελ ψξα, ην 

βξάδπ ζην θέληξν ηεο Αζήλαο, δήισζε ζην Αζελατθφ Πξαθηνξείν: « Γηα ηε Γηθαηνζύλε όια 

ηα ηξνραία δηθάδνληαη σο θόλνη εμ ακειείαο θαη αηπρήκαηα. Θεσξείηαη απηνλόεην ζηελ 

Διιάδα, όηαλ ζθνηώζεηο, λα κελ ζνπ αθαηξεζεί ην δίπισκα. Οη δξόκνη έρνπλ εγθαηαιεθζεί 

ζηνπο νδεγνύο, ζηνπο νπνίνπο ε αηηκσξεζία έρεη δεκηνπξγήζεη κηα αίζζεζε αζπδνζίαο όηη 

κπνξνύλ λα θάλνπλ όηη ζέινπλ. Πξνζδηνξηζκόο ησλ νξίσλ ηαρύηεηαο κε βάζε ηηο ζύγρξνλεο 

κειέηεο δελ ππάξρεη. Απηέο γηα παξάδεηγκα ιέλε όηη ζε κηα ππθλνθαηνηθεκέλε πεξηνρή ην όξην 

πξέπεη λα είλαη 30 ρικ. Παξάιιεια ππάξρνπλ εθθξεκή ζέκαηα όπσο νη παξάλνκεο 

δηαθεκηζηηθέο πηλαθίδεο, ε ρξήζε ηνπ θηλεηνύ, πξνζζέζηε θαη ηελ αύμεζε ηεο επηζεηηθόηεηαο 

ησλ αλζξώπσλ ζηνπο δξόκνπο». Παξάιιεια, «παξόηη πξόθεηηαη γηα καδηθό θαηλόκελν 

ζαλάησλ θαη ηξαπκαηηζκώλ δελ έρεη ππάξμεη θακία θξαηηθή δνκή ςπρνινγηθήο ζηήξημεο γηα ηηο 

νηθνγέλεηεο ησλ ζπκάησλ. Πξέπεη λα ππάξμεη ξηδηθή αλαηξνπή ηεο ηεξαξρίαο ζηελ θπθινθνξία» 

θαηαιήγεη ν θ. Κνπβίδεο. (Παγθόζκηα Ζκέξαο Μλήκεο - 22 Ννεκβξίνπ 2010) «Πξέπεη λα 
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γίλεη ζπλείδεζε ησλ νδεγώλ όηη πξνηεξαηόηεηα έρνπλ ν πεδόο, ν πνδειάηεο, ε κεηέξα κε ην 

θαξνηζάθη, ν ειηθησκέλνο, ν αλάπεξνο. ην εμσηεξηθό ε άπνςε απηή έρεη δηαπεξάζεη ηελ 

αληίιεςε ηνπ θόζκνπ. Δδώ…». 

  Λακβάλνληαο ππφςε ηα ζηνηρεία ηεο ΔΛΑ θαη ηεο ΔΛΣΑΣ απφ ην 2000-2015 

θαηαγξάθεθαλ 22.000 ζάλαηνη θαη 32.000 ζνβαξνί ηξαπκαηίεο πνπ ζεκαίλεη φηη κηα πφιε 

55.000 θαηνίθσλ έπαςε λα ππάξρεη θαη φηη ην θφζηνο ησλ αηπρεκάησλ εθείλε ηε πεξίνδν 

ήηαλ ην ¼ ηνπ ζπλνιηθνχ ρξένπο καο (81 δηο επξψ) ην νπνίν καο νδήγεζε ζηε ρξενθνπία. Σα 

γεγνλφηα απηά πξέπεη λα θέξνπλ ηνλ πνιηηηθφ θφζκν, θνξείο (δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο) θαη 

νιφθιεξε ηελ θνηλσλία ζε αθχπληζε ψζηε λα γίλεη αληηιεπηφ φηη αληηκεησπίδνπκε ην 

ζπνπδαηφηεξν νηθνλνκηθφ, δεκνγξαθηθφ θαη πξφβιεκα πγείαο θαη αλαπεξίαο ζηελ παηξίδα 

καο. 

Ζ Διιάδα ράλεηαη κε γνξγφ ξπζκφ θαη ζηαζεξά… 
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