
SOS Τροχαία Εγκλήματα 

• Προηγούμενη  παρουσια μας στην επιτροπή  
5 Δεκεμβρίου 2012 

•  2448 νεκροι (2013- 2015) 

• Μέτρα; 

• Αναβολή Ποδοσφαιρικών Αγώνων 



 Τροχαίες συγκρούσεις  

Ατυχήματα=Η ερμηνεία της αυτοκινητοβιομηχανίας 

Αλλα μέσα μεταφοράς/μετακίνησης; 

Πεζοπορία 

Ποδηλασία 

Μεσα Μαζικής Μεταφοράς 

Μέσα Σταθερής Τροχιάς – Πόλη –Χώρα 

Π.Ο.Υ. – ασφαλείς διαδρομές μετάβασης στο 
σχολείο με τα πόδια, το ποδήλατο ή το πατίνι 



Τροχαίες Συγκρούσεις  Π.Ο.Υ. 

• 1.300.000 θάνατοι κάθε χρόνο 

• 8ο αιτιο θανάτου το 2010 -1ο για τους νέους 

• 5ο  αίτιο το 2030 

• 85% αυξησης στις φτωχες και μέσου 
οικονομικου επιπεδου χώρες 

• 6ο αίτιο θανάτου σήμερα αν προσθεσουμε 
την ρυπανση που προκαλεί το αυτοκίνητο. 

• Αναπηρία. 

 

 



Εισόδημα/Θάνατος/Οχηματα 

 



                    Ποια κοινή ευρωπαική πολιτική; 
                          Ποια ατομική ευθύνη;  
                               Ποια ευρωζώνη; 







 



3 σημαντικά ζητήματα για τον 
περιορισμό  των τροχαίων συγκρούσεων 

 

•    Δικαιοσύνη 

•    Επιτήρηση 

•    Ταχύτητα 



Ταχύτητα:    Ο υπ αριθμόν ένα φονιάς 
στους Ευρωπαικούς δρόμους        ETSC     

• Ευρωπαική επιτροπή 2014 

• Το 40% των οδηγών παραβιάζει τα όρια 
ταχύτητας. 

• Αττική Οδός, 2005. 

• Το 30% των χρηστών της – 75.000 αυτοκίνητα 
την ημέρα, παραβίαζαν τα όρια ταχύτητας. 

• Η αγαπημένη παράβαση. 



 
Παραβάσεις Ορίου Ταχύτητας 2012:186.675   
2013:178.816  2014:156.862    2015: 173.476 

 



Για ποια 
ταχύτητα 
μιλάμε; 



Crash Test  

• ΑΣΦΑΛΕΣ Αυτοκινητο: οι μεσα και οι εξω 

 

• Μετωπική                     60  km/h 

• Πλαγιομετωπικη         50  km/h 

• Πεζός                             40  km/h 

 





Ταχύτητα Σύγκρουσης 
                          Πιθανότητα θανάτου                  ΟΟΣΑ 



Πρόληψη Σύγκρουσης 



   Ταχύτητα- περιορισμός στο οπτικό πεδίο 









Καλό, αλλά για τους άλλους 



 
30 km/h: Ζώνες ήπιας κυκλοφορίας 

 • Ηνωμένο Βασίλειο: 13 εκατομμύρια ζουν σε περιοχές που έχουν ήδη 
ορίσει ή πρόκειται να θεσπίσουν τα όρια των 20 mph. 

•  Ισπανία: Νέος Κ.Ο. Κ. - το πιο προωθημένο σχέδιο στην Ευρωπη.             
30 km/h  όριο στους περισσότερους δρόμους των πόλεων σε ολόκληρη 
τη χώρα  

• 38% του πληθυσμού της Ελβετίας ζουν σε ζώνες 30 km/h.  
 

• Εδιμβούργο:   20mph (32km/h) στο 80% των δρόμων της πόλης 
περιλαμβάνοντας ολόκληρο το κέντρο της πόλης.  

• Μιλάνο:  ανακοίνωση δημιoυργίας ζωνών με όρια ταχυτητας τα 30km/h. 
Εναρξη εφαρμογης τον Μάρτιο  2016 

• Παρίσι:   δραστική αύξηση των Ζωνών Ηπιας κυκλοφορίας στο συνολο 
της πόλης  μεχρι το 2020.  Η Γκρενόμπλ έχει δημιουργήσει μια πολύ 
εκτεταμένη ζώνη με όριο τα 30km/h  σ ολόκληρη την πόλη.   
 

• Εκτεταμένες ζώνες: Νεα Υορκη- S. Fransisco – Washington – Vision Zero  
• Σουηδία: όρια μεσα στις πόλεις 40 km/h.  Σλοβενια -Λουμπλιανα 

 



Αυτοκινητόδρομοι Ορια Ταχύτητος 2013                    
     ΠΗΓΗ: WHO   2015 

• Κυπρος                        100            6 
• Νορβηγια                    100            3.8 
• Ηνωμενο Βασίλειο    112           2.9 
• Σουηδια                       120           2.8   
• Ισπανία                        120           2.8  
• Ιρλανδία                      120           4 
• Ελβετία                        120           4.1 
• Φινλανδια                   120           4.9  
• Πορτογαλία                120           6.2 
• Βέλγιο                          120           6.2  
•  Ελλάδα                       130           9/100.000 

 

Γερμανία; 



• 2015 Μεσσηνία αύξηση των 
θανάτων από τροχαία 189% 



Άμεσα & Χωρίς Κόστος 

• περιορισμός του ορίου ταχύτητας στους 
αυτοκινητοδρόμους στα 110 km/h 

• περιορισμός του  ορίου ταχύτητας στους εκτός 
πόλεων δρόμους χωρίς διαχωριστικό στηθαίο 
στα 70 km/h 

• δημιουργία εκτεταμένων ζωνών ήπιας 
κυκλοφορίας με όριο 30 km/h μέσα στις πόλεις. 

• Αυστηρή επιτήρηση - αύξηση των διοικητικών 
και ποινικών κυρώσεων για τους παραβάτες. 

 


