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ΘΕΜΑ: Ανησυχητική αύξηση των θυμάτων τροχαίων συγκρούσεων στην Περιφέρεια Αττικής στο πρωτο 
εξάμηνο του 2015. Ανάγκη για Δράση. 
 
Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις της Ελληνικής Αστυνομίας, το πρώτο εξάμηνο του 2015 
παρατηρήθκε πανελλαδικά, συγκριτικά με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2014, άυξηση του αριθμού 
θανόντων (κατα 2,6%) και βαριά τραυματιών (7%) στο οδικό δίκτυο της χώρας  γεγονός ιδαίτερα 
ανησυχητικό γιατί παρατηρείται ενώ ο αριθμός των συγκρούσεων μειώνεται (κατα συνέπεια υπάρχει 
αυξηση της σφοδρότητας των συγκρούσεων) και γιατί συμβαίνει μετά απο αρκετά χρόνια πτωτικής 
πορείας. 
Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι το γεγονος πως στην Περιφέρεια Αττικης οι σχετικοί δείκτες είναι απο τους 
χειρότερους στην Ελλάδα. Η αύξηση των θανάτων απο τροχαίες συγκρούσεις το πρώτο εξάμηνο του 2015, 
έφτασε στο 30.1%  με 25 νεκρούς περισσότερους φέτος απο οτι πέρισυ (108 έναντι 83)! 
Σύμφωνα με δημοσιεύματα του τύπου και τους επόμενους μήνες η κατασταση εξελίσσεται με την ίδια 
αυξητική τάση ενω θα πρέπει να σημειωθεί ότι όλα τα προηγούμενα χρόνια στη χώρα μας το δευτερο 
εξάμηνο του έτους είναι αυτό με τα περισσότερα θύματα και μάλιστα με σημαντική διαφορά. 
Η πραγματικότητα αυτή επιβάλει μια ολοκληρωμένη συζήτηση στο επίπεδο του Περιφερειακού 
Συμβουλίου με την παρουσία της Τροχαίας που θα παρουσιάσει αναλυτικότερα τα στοιχεία που αφορουν 
τα τροχαία συμβάντα στην Περιφέρεια Αττικής και εκπροσώπων των Δήμων όπου παρατηρείται η 
μεγαλύτερη συχνότητα ή σφοδρότητα τροχαίων συγκρούσεων, μια συζήτηση όπου θα αναλυθεί το θέμα 
και θα προταθούν συγκεκκριμένα μέτρα και πολιτικές που θα οδηγήσουν σε μια αντίστροφη πορεία. 
Ειναι προφανές πως τα πολλαπλά αίτια που οδηγούν στις τροχαίες συγκρούσεις δυσχαιρένουν την 
εξεύρεση λύσεων που θα αντιμετωπίσουν δραστικά το πρόβλημα. Ωστόσο η συζήτηση πρέπει να ξεκινήσει 
άμεσα και να εμπλακεί σ αυτην το σύνολο των φορέων που μπορεί να συμβάλει ώστε να υπάρξειι η 
μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα. 
Ουτε χρόνος υπάρχει, ούτε ζωές για πέταμα. 
Μέσα απο την διαδικασία της συζήτησης το Περιφερειακό Συμβούλιο θα μπορούσε να προχωρήσει στην 
συγκρότηση μιας ανοικτής επιτροπής οδικής ασφάλειας που σε τακτικές συνεδριάσεις θα μπορούσε να 
αποτελέσει το σχήμα που θα μελετά, θα αξιολογεί, θα προωθεί και θα ελέγχει την εφαρμογή των δράσεων 
και των πολιτικών για την οδική ασφάλεια στην Περιφέρεια έχοντας σαν προοπτική το όραμα Μηδέν, την 
προοπτική εκμηδένισης των τροχαίων τραυματισμών μεσα απο τον επανασχεδιασμό της κυκλοφορίας σε 
όλα τα επίπεδα. 
Για τους παραπάνω λόγους ζητάμε τη συζήτηση του θέματος στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής  και με 
την δική μας παρουσία/συμμετοχή. 
Με εκτίμηση, για τον Πανελλαδικο Συλλογο SOS Τροχαία Εγκλήματα 
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