
19

Στατιστική Μελέτη

Τροχαίων Ατυχηµάτων

σε Ελλάδα – Ε.Ε. & Η.Π.Α.

τη ∆εκαετία 1990-2000

Θεοδωρίδης Κ.

Κουντούδης Α.

Σαµαράς Ν.

Κύρου Μ.

Ευγενιάδης Γ.

Μπαρµπάκης Γ.

Ορθοπαιδική κλινική του Γ.Ν.

Πτολεµαΐδας «Μποδοσάκειο»

Περίληψη

Ο σκοπός της εργασίας είναι να σας παρουσιάσουµε την
πραγµατική εικόνα των τροχαίων ατυχηµάτων και των συ-
νεπειών τους κατά τη δεκαετία 1990-2000 στις χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Ελλάδα και στις Ηνωµένες Πο-
λιτείες της Αµερικής µέσω των διεθνώς αναγνωρισµένων
βασικών κριτηρίων, που χαρακτηρίζουν την Οδική Ασφά-
λεια κάθε χώρας.

Στις ΗΠΑ το 2000 στα 6,4 εκατοµµύρια επίσηµα καταγε-
γραµµένα τροχαία ατυχήµατα 41.821 άνθρωποι έχασαν τη
ζωή τους και 3,2 εκατοµµύρια τραυµατίστηκαν. Το συνολι-
κό κόστος των τροχαίων ατυχηµάτων στις ΗΠΑ κατά το
2000 έφθασε στο ιλιγγιώδες ποσό των 230,6 δισεκατοµµυ-
ρίων δολαρίων.

Στις χώρες της ΕΕ κάθε χρόνο πάνω από 42.000 άτοµα
πεθαίνουν σε τροχαία, ενώ ο αριθµός των τραυµατιών υπο-
λογίζεται ανάµεσα σε 1,7 εκατ. και 3,5 εκατ. ετησίως, ανά-
λογα µε τη µεθοδολογία καταγραφής αυτών. Ειδικοί εκτι-
µούν ότι το οικονοµικό κόστος των οδικών τροχαίων ατυ-
χηµάτων που σηµειώνονται ετησίως στα κράτη-µέλη της ΕΕ
ανέρχεται σε περίπου 70 δισ. ευρώ.

Στην Ελλάδα σηµειώνονται κάθε χρόνο πάνω από 20.000
οδικά τροχαία ατυχήµατα στα οποία σκοτώνονται περισσό-
τεροι από 2.100 άνθρωποι, επιβαίνοντες ή πεζοί, και τραυ-
µατίζονται περίπου 30.000 συνάνθρωποί µας. 

Λέξεις κλειδιά: τροχαία ατυχήµατα, οδική ασφάλεια, δείκτες.



Τα στοιχεία αυτά, καταγράφοντας την έλ-
λειψη οδικής ασφάλειας, που αποτελούσε ένα
από τα σοβαρότερα προβλήµατα στον τοµέα
της δηµόσιας υγείας στις χώρες της Ευρω-
παϊκής Κοινότητας, υποχρέωσαν το 1989 τη
Γενική ∆ιεύθυνση Μεταφορών της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης να αναθέσει στην Επιτροπή Εµ-
πειρογνωµόνων Υψηλού Επιπέδου (Experts)
την µελέτη της κατάστασης, που επικρατεί
στην Κοινότητα όσον αφορά την Οδική Α-
σφάλεια και την υποβολή προτάσεων για τη
βελτίωσή της. Μετά την ολοκλήρωση των ερ-
γασιών της το 1991 η Επιτροπή εξέδωσε την
γνωστή ως Έκθεση GERONDEAU για µια Ευ-
ρωπαϊκή Πολιτική Οδικής Ασφάλειας.

Για πρώτη φορά η Έκθεση GERONDEAU

καθορίζει 7 (εφτά) βασικά κριτήρια (δείκτες),
βάσει των οποίων µπορεί να εκτιµηθεί η κα-
τάσταση σε κάθε χώρα µε τον πλέον αντιπρο-
σωπευτικό τρόπο αλλά και συγχρόνως να γί-
νει σύγκριση µεταξύ των διαφόρων Ευρω-
παϊκών και άλλων χωρών.

Από την παράθεση των προαναφερθέντων
επτά κριτηρίων στην εργασία µας γίνεται
προφανές ότι υπάρχουν σηµαντικές διαφορές
µεταξύ των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Βέβαια, µεγάλες διαφορές είναι δυ-
νατόν να παρατηρηθούν και µεταξύ των πε-
ριοχών της ίδιας χώρας. Μέρος αυτών των
διαφορών οφείλεται σε παράγοντες όπως η
πυκνότητα του πληθυσµού, ο βαθµός της α-
στικοποίησης, το πλήθος των οχηµάτων, τα
µήκη των οδικών µετακινήσεων, η κατάσταση
του οδικού δικτύου, η τοπογραφία, το κλίµα
και η νοοτροπία των κατοίκων της χώρας ή
της περιοχής. Παράλληλα, η συνολική εµπει-
ρία των κατοίκων της χώρας στην οδήγηση ο-
χηµάτων έχει µεγάλη σηµασία. Τέλος, είναι
δυνατό να υπάρχουν διαφορές προερχόµενες
από τον διαφορετικό βαθµό ενδιαφέροντος
και από την ύπαρξη ή µη ολοκληρωµένης πο-
λιτικής, µε την οποία ή κάθε χώρα αντιµετω-
πίζει το θέµα της οδικής ασφάλειας.

Εισαγωγή

Τ α τροχαία ατυχήµατα και οι συνέπειές
τους συνεχίζουν να αποτελούν από το

πλέον δυσεπίλυτα κοινωνικο-οικονοµικά
προβλήµατα για πολλές χώρες του κόσµου,
στο σηµείο που οι κυβερνήσεις τους αναγκά-
σθηκαν να παραδεχτούν ότι η αποτελεσµατι-
κή αντιµετώπιση τους αποτελεί ζήτηµα εθνι-
κής ασφάλειας. 

Ο σκοπός της εργασίας είναι να σας παρου-
σιάσουµε την πραγµατική εικόνα των τροχαί-
ων ατυχηµάτων και των συνεπειών τους κατά
την δεκαετία 1990-2000 στις χώρες της Ευρω-
παϊκής Ένωσης, στην Ελλάδα και στις Ηνω-
µένες Πολιτείες της Αµερικής µέσω των διε-
θνώς αναγνωρισµένων βασικών κριτηρίων,
που χαρακτηρίζουν την Οδική Ασφάλεια κάθε
χώρας.

Για πρώτη φορά κατά το έτος 1896 στην
Μεγάλη Βρετανία είχαν καταγραφεί οι πρώ-
τοι δύο θάνατοι από τα τροχαία ατυχήµατα.
Στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής κατά
το έτος 1899 έχει καταγραφεί η πρώτη θανα-
τηφόρα περίπτωση. Κανένας δεν θα µπορού-
σε να φανταστεί ότι κατά τη διάρκεια του
20ού αιώνα θα επακολουθήσει τέτοιου µεγέ-
θους καταστροφική απώλεια ανθρώπινης ζω-
ής και µαζικός τραυµατισµός του πληθυσµού
από τα τροχαία ατυχήµατα. Στον αιώνα που
πέρασε σε όλο το πλανήτη από τα τροχαία α-
τυχήµατα έχουν χάσει τη ζωή του 25 εκατοµ-
µύρια και τραυµατίσθηκαν πάνω από 100 ε-
κατοµµύρια άνθρωποι. Σύµφωνα µε τα επίση-
µα στοιχεία Παγκόσµιας Οργάνωσης Υγείας
(1995) ο συνολικός ετήσιος αριθµός θανό-
ντων από τροχαία ατυχήµατααγγίζει 1 εκα-
τοµµύριο και οι τραυµατίεςφθάνουν τα 12 ε-
κατοµµύρια. Σύµφωνα µε εκτιµήσεις περίπου
20% των τραυµατιών συνεπεία τροχαίων ατυ-
χηµάτων παραµένουν εφ’ όρου ζωής µε µόνι-
µη αναπηρία.

Από τις αρχές του 20ου αιώνα έως το 1951
στις ΗΠΑ ο αριθµός των θανόντων από τρο-
χαία ατυχήµατα υπερέβη το 1 εκατοµµύριο.
Στις ΗΠΑ το 2000 στα 6,4 εκατοµµύρια επί-
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σηµα καταγεγραµµένα τροχαία ατυχήµατα 41
821 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 3,2 ε-
κατοµµύρια τραυµατίστηκαν. Το συνολικό
κόστος των τροχαίων ατυχηµάτων στις ΗΠΑ
κατά το 2000 έφθασε στο ιλιγγιώδες ποσό
των 230,6 δισεκατοµµυρίων δολαρίων.

Από την υπογραφή της Συνθήκης της Ρώµης
(1957, για την ίδρυση της Ε.Ο.Κ.) µέχρι 1991,
περίπου 2 εκατοµµύρια κάτοικοι των Κρα-
τών-Μελών σκοτώθηκαν και περισσότεροι
από 40 εκατοµµύρια τραυµατίστηκαν, αριθ-
µοί που µόνο µε απολογισµό πολέµου µπορεί
να συγκριθούν.

Στις χώρες της ΕΕ κάθε χρόνο πάνω από
42.000 άτοµα πεθαίνουν σε τροχαία, ενώ ο α-
ριθµός των τραυµατιών υπολογίζεται ανάµε-
σα σε 1,7 εκατ. και 3,5 εκατ. ετησίως, ανάλογα
µε τη µεθοδολογία καταγραφής αυτών. Τα
τροχαία ατυχήµατα είναι η αιτία θανάτου 120
Ευρωπαίων πολιτών κάθε µέρα στις χώρες-
µέλη της ΕΕ. Είναι, δηλαδή, σαν να πέφτει
καθηµερινά ένα αεροσκάφος τύπου Μπόινγκ
737 και να σκοτώνονται όλοι του οι επιβάτες
µαζί µε το πλήρωµα. Ειδικοί εκτιµούν ότι το
οικονοµικό κόστος των οδικών τροχαίων α-
τυχηµάτων που σηµειώνονται ετησίως στα
κράτη-µέλη της ΕΕ ανέρχεται σε περίπου 70
δισ. ευρώ.

Στη χώρα µας τα τροχαία ατυχήµατα είναι
η αιτία για το θάνατο έξι πολιτών καθηµερι-
νά. Στην Ελλάδα σηµειώνονται κάθε χρόνο
πάνω από 20.000 οδικά τροχαία ατυχήµατα
στα οποία σκοτώνονται περισσότεροι από
2.100 άνθρωποι, επιβαίνοντες ή πεζοί, και
τραυµατίζονται περίπου 30.000 συνάνθρωποί
µας. Είναι, δηλαδή, σαν να εξαφανίζεται κάθε
χρόνο µία µικρή πόλη ή ένα µεγάλο χωριό
από το χάρτη της χώρας µας.

Υλικό και µέθοδος

Τα στοιχεία αυτά, καταγράφοντας την έλ-
λειψη οδικής ασφάλειας, που αποτελούσε ένα
από τα σοβαρότερα προβλήµατα στον τοµέα
της δηµόσιας υγείας στις χώρες της Ευρωπαϊ-
κής Κοινότητας, υποχρέωσαν το 1989 τη Γενι-

κή ∆ιεύθυνση Μεταφορών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης να αναθέσει στην Επιτροπή Εµπειρο-
γνωµόνων Υψηλού Επιπέδου (Experts) την
µελέτη της κατάστασης, που επικρατεί στην
Κοινότητα όσον αφορά την Οδική Ασφάλεια
και την υποβολή προτάσεων για τη βελτίωσή
της. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της
το 1991 η Επιτροπή εξέδωσε την γνωστή ως
Έκθεση GERONDEAU για µια Ευρωπαϊκή Πο-
λιτική Οδικής Ασφάλειας.

Για πρώτη φορά η Έκθεση GERONDEAU

καθορίζει 7 (εφτά) βασικά κριτήρια (δείκτες),
βάσει των οποίων µπορεί να εκτιµηθεί η κα-
τάσταση σε κάθε χώρα µε τον πλέον αντιπρο-
σωπευτικό τρόπο αλλά και συγχρόνως να γί-
νει σύγκριση µεταξύ των διαφόρων Ευρωπαϊ-
κών και άλλων χωρών.

Αναφέρουµε τη φράση «για πρώτη φορά»
διότι πριν να δηµοσιευθεί το πόρισµα της Επι-
τροπής οι συγκρίσεις στοιχείων µεταξύ δια-
φόρων χωρών στον τοµέα Οδικής Ασφάλειας
παρουσίαζαν δυσκολίες, γιατί υπήρχαν µε-
ταξύ τους διαφορές στην µορφή των συλλεγό-
µενων πληροφοριών, στους χρησιµοποιούµε-
νους δείκτες επικινδυνότητας, όπως και σε εν-
νοιολογικούς ορισµούς ( π.χ. νεκρός, βαριά ή
ελαφρά τραυµατίας τροχαίου ατυχήµατος).

Εδώ σας αναφέρουµε τις βασικές βιβλιο-
γραφικές πηγές, από όπου αντλήσαµε τα στα-
τιστικά δεδοµένα, τα οποία µετέπειτα τα επε-
ξεργαστήκαµε σύµφωνα µε τα 7 κριτήρια της
Έκθεσης GERONDEAU.

Το πρώτο και το πλέον σηµαντικό είναι τα
Ετήσια ∆ελτία Στατιστικών Στοιχείων για τα
Τροχαία Ατυχήµατα στην Ευρώπη και Βόρεια
Αµερική (Road Traffic Accidents in Europe
and North America) που εκδίδει η Ευρωπαϊκή
Οικονοµική Επιτροπή του Οργανισµού Ηνω-
µένων Εθνών µε έδρα τη Γενεύη της Ελβετίας.
Όπως είναι κατανοητό, χρειάζεται αρκετός
χρόνος για να παραλάβουν από τις 55 χώρες-
µέλη τις απαντήσεις στο Ειδικό Ερωτηµατο-
λόγιο, που αποστέλλεται κάθε χρόνο από την
Επιτροπή για να τα επεξεργαστούν και να τα
δηµοσιεύσουν. Για τον λόγο αυτό η έκδοση,
παραδείγµατος χάριν, του 2002 αναφέρεται
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στα στατιστικά δεδοµένα του 2000, και η προ-
µήθεια του ∆ελτίου γίνεται κατά έτος 2003.
Το ∆ελτίο θεωρείται από τα πλέον έγκυρα έ-
ντυπα στον κόσµο σε ότι αφορά τα Τροχαία
Ατυχήµατα, και το περιεχόµενο του είναι δο-
µηµένο µε τέτοιο τρόπο, ώστε δίνει τη δυνα-
τότητα στους ερευνητές να κάνουν τους υπο-
λογισµούς τους σύµφωνα µε τα 7 κριτήρια
της έκθεσης GERONDEAU, βάσει των οποίων,
όπως προαναφέραµε, µπορούν να εκτιµηθούν
τα Τροχαία Ατυχήµατα σε κάθε χώρα µε αντι-
προσωπευτικό τρόπο αλλά και συγχρόνως να
γίνει σύγκριση µεταξύ των διαφόρων χωρών.

Η δεύτερη πηγή είναι η Έκθεση GERON-

DEAU (1991) όπου στο πρώτο µέρος γίνεται
καταγραφή της κατάστασης σε ότι αφορά την
Οδική Ασφάλεια χωρών-µελών της ΕΕ και
στο δεύτερο µέρος προτείνονται συνολικά 81
προτάσεις-οδηγίες για αποτελεσµατική αντι-
µετώπιση των τροχαίων ατυχηµάτων και συ-
νεπειών τους.

Το τρίτο είναι το πόρισµα «Για τα τροχαία
ατυχήµατα και την οδική ασφάλεια στην Ελ-
λάδα» της ∆ιακοµµατικής Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής για µελέτη του προβλήµατος των
Τροχαίων Ατυχηµάτων στην Ελλάδα το οποίο
εκδόθηκε το Μάιο 1996. Στο πόρισµα κατα-
γράφηκε για πρώτη φορά µε το πλέον συστη-
µατικό τρόπο η κατάσταση οδικής ασφάλειας
στην Ελλάδα και σε όλα τα γεωγραφικά της
διαµερίσµατα όπου διατυπώθηκαν οι βασικές
προτάσεις βραχυπρόθεσµου και µακροπρόθε-
σµου χαρακτήρα, που αφορούν όλες τις πτυ-
χές της οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα.

Αποτελέσµατα

1. Ο πρώτος δείκτης, δηλαδή ο αριθµός των

νεκρών ανά ένα εκατοµµύριο κατοίκους απο-
τελεί το γενικό δείκτη θνησιµότητας από
πλευράς δηµόσιας υγείας. Εντούτοις, παρό-
µοια επίπεδα του δείκτη αυτού µπορούν να ο-
φείλονται σε τελείως διαφορετικές καταστά-
σεις: πράγµατι, ο δείκτης αυτός συνδυάζει
τον αριθµό των µετακινήσεων και τον κίνδυ-
νο σε κάθε µία από τις µετακινήσεις αυτές.

Με βάση το κριτήριο αυτό διακρίνουµε τρεις
κατηγορίες χωρών-µελών της ΕΕ κατά την τε-
λευταία δεκαετία 1990-2000 (Γράφηµα 1): 

α) Τις χώρες µε το µικρότερο αριθµό θανα-
τηφόρων τροχαίων ατυχηµάτων:

το Ηνωµένο Βασίλειο (από 95 έως 60 ) µε
ποσοστό µείον 37%, την Σουηδία (από 92 έως
66), µε ποσοστό µείον 28%, την Ολλανδία
(από 95 έως 68) µε ποσοστό µείον 28%, την
∆ανία (από 122 έως 81) µε ποσοστό µείον
35% και την Φινλανδία (από 132 έως 84) µε
ποσοστό µείον 36%.

β) Τις χώρες µε µέσο αριθµό θανατηφόρων
τροχαίων ατυχηµάτων: 

την Γερµανία (από 130 έως 85) µε ποσοστό
µείον 35%, την Ιρλανδία (από 135 έως 107) µε
ποσοστό µείον 21%, την Ιταλία ( από 117 έως
111) µε ποσοστό µείον 5%, την Αυστρία (από
183 έως 128) µε ποσοστό µείον 36% και την
Γαλλία (από 186 έως 138) µε ποσοστό µείον
26%.

γ) Τις χώρες µε µεγάλο αριθµό θανατηφό-
ρων τροχαίων ατυχηµάτων:

την Ισπανία (από 181 έως 138) µε ποσοστό
µείον 24%, το Βέλγιο (από 200 έως 136) µε
ποσοστό µείον 32%, την Πορτογαλία (από
232 έως 143) µε ποσοστό µείον 38% και την
Ελλάδα (από 175 έως 180) η µοναδική χώρα
στην ΕΕ που αύξησε το αριθµό των νεκρών
ανά εκατοµµύριο κατοίκους κατά τα 3% την
δεκαετία 1990-2000. 

Σε ότι αφορά την ΕΕ και τις ΗΠΑ ο δείκτης
αυτός καταδεικνύει ότι τα θανατηφόρα τρο-
χαία ατυχήµατα είναι λιγότερα στην ΕΕ [(από
143 έως 106) µε ποσοστό µείον 26%] σε σχέση
µε την κατάσταση στις ΗΠΑ [ (από 179 έως
152) µε ποσοστό µείον 15% (Γράφηµα 2).

2. Ο δεύτερος δείκτης, δηλαδή ο αριθµός
των νεκρών ανά ένα εκατοµµύριο οχήµατα
βοηθάει στην ανάλυση των διαφορών µεταξύ
του πλήθους των κυκλοφορούντων οχηµάτων
σε κάθε χώρα και επιτρέπει να ληφθούν υπό-
ψη τα διαφορετικά επίπεδα αυτοκίνησης.

Οι δείκτες αυτοκίνησης, εκφρασµένοι µε
τον αριθµό των οχηµάτων ανά 1000 κατοί-
κους, διαφέρουν σε µεγάλο βαθµό από τη µία
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ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΝΕΚΡΩΝ ΑΝΑ ΕΝΑ ΕΚΑΤ. ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΣΤΗΝ EU, USA (1990-2000)

Γράφηµα 1

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ ΑΝΑ ΕΝΑ ΕΚΑΤ. ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ

Γράφηµα 2

1999

2000

EU USA



χώρα της Κοινότητας στην άλλη. Με την φθί-
νουσα σειρά και µε στοιχεία του 2000, έχουµε
(Γράφηµα 3).

1) το Λουξεµβούργο (621), την Ιταλία (575),
την Γερµανία (533), την Αυστρία (504) και την
Πορτογαλία (502) µε περισσότερα από 500 ο-
χήµατα ανά 1 000 κατοίκους, 

2) τη Γαλλία (478), το Βέλγιο (462), την
Ισπανία (452) και την Σουηδία (451)µε περισ-
σότερα από 450 οχήµατα ανά 1 000 κατοί-
κους,

3) το Ηνωµένο Βασίλειο (438), την Φινλαν-
δία (412), τις Κάτω Χώρες (409) µε περισσό-
τερα από 400 οχήµατα ανά 1 000 κατοίκους, 

4) την Ιρλανδία (361), την ∆ανία (349), και
την Ελλάδα, που έχουν περισσότερα από 300
οχήµατα ανά 1 000 κατοίκους.

Κατά την δεκαετία 1990-2000 το πλήθος
των κυκλοφορούντων οχηµάτων αυξάνεται
συνεχώς σε όλες τις χώρες της ΕΕ, άλλα ο µε-
γαλύτερος ρυθµός αύξησης παρατηρείται
στην Πορτογαλία (+ 113%), Ελλάδα (+ 111%),

Ιρλανδία (+ 52%) και στην Ισπανία (+ 42%),
χώρες όπου ο αριθµός των νεκρών ανά ένα ε-
κατοµµύριο οχήµατα παραµένει ο υψηλότε-
ρος τα τελευταία χρόνια µε την Ελλάδα πά-
ντα να παραµένει στην τελευταία θέση (328).
Ο συνδυασµός των δύο αυτών δεικτών (συνε-
χούς αύξησης του αριθµού των οχηµάτων και
υψηλού αριθµού νεκρών ανά ένα εκατοµµύ-
ριο οχήµατα) αποκαλύπτει µία ιδιαίτερα υψη-
λή οδική επικινδυνότητα και σηµαντική έλλει-
ψη οδικής ασφάλειας σ’ αυτές τις χώρες (Γρά-
φηµα 4).

Τέλος, σε ότι αφορά την ΕΕ και τις ΗΠΑ ο
αριθµός των νεκρών ανά ένα εκατοµµύριο ο-
χήµατα κατά το έτος 2000 είναι ίδιος (193) µε
την διαφορά, ότι ενώ ο αριθµός των οχηµά-
των στην ΕΕ την δεκαετία αυξήθηκε κατά37%
και στις ΗΠΑ κατά 6%, ο αριθµός των νε-
κρών ανά ένα εκατοµµύριο οχήµατα στην ΕΕ
µειώθηκε κατά 45% και στις ΗΠΑ µόνο κατά
15% (Γράφηµα 5):

3. Ο τρίτος δείκτης, ο αριθµός των νεκρών
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Γράφηµα 4

Γράφηµα 5

2000

1999

2000

ανά εκατό εκατοµµύρια διανυθέντων οχηµα-
τοχιλιοµέτρων, παρουσιάζει µεγάλες δυσκο-
λίες στον υπολογισµό του και τα µεγέθη που
δίνουν οι διάφορες χώρες δεν είναι πάντοτε α-
κριβή και συγκρίσιµα λόγω των προβληµάτων
στη µέτρηση των κυκλοφοριακών φoρτίων,
κυρίως στα οδικά δίκτυα των αστικών περιο-
χών. Θα πρέπει ωστόσο να αναφέρουµε ότι,
σύµφωνα µε τα διαθέσιµα στοιχεία για τις 8

χώρες της ΕΕ την περίοδο 1990-2000, όπου
παρατηρείται µείωση του δείκτη αυτού, το πο-
σοστό των νεκρών ανά εκατό εκατοµµύρια
διανυθέντων οχηµατοχιλιοµέτρων κατά το
2000 κυµαίνεται από 0,73 (Ηνωµένο Βασί-
λειο) έως 5,5 (Ισπανία), διαφορά έως και 7,5
φορές από το ένα κράτος-µέλος στο άλλο, µε
µέσο κοινοτικό όρο 1,65. Οι υπόλοιπες 7 χώ-
ρες της ΕΕ δεν διαθέτουν τα ανάλογα στοιχεία

EU USA



για να γίνει σύγκριση (µεταξύ αυτών και η
Ελλάδα). 

Ο δείκτης αυτός στις ΗΠΑ παρουσιάζει αύ-
ξηση (από 1,05 το 1990 προς το 1,52 το 2000).

Θεωρείται πάντως, αν επιτευχθεί ενιαίος
και συστηµατικός τρόπος µέτρησης και κατα-
γραφής του, ότι είναι ο πλέον αντιπροσωπευ-
τικός και αξιόπιστος συγκριτικός δείκτης α-
ξιολόγησης του κινδύνου στα οδικά δίκτυα
(Πίνακας 1):

4. Ο τέταρτος δείκτης, η εξέλιξη της οδικής
ασφάλειας µε την πάροδο του χρόνου (δυνα-
µική της µεταβολής του ετήσιου αριθµού των
νεκρών ανά χώρα) (Γράφηµα 6).

Μεταξύ του 1970 και του 1990 ο ετήσιος α-
ριθµός των νεκρών από τροχαία ατυχήµατα
µειώθηκε σηµαντικά σε όλα τα κράτη-µέλη
της ΕΕ εκτός από την Ελλάδα όπου ο αριθ-
µός των νεκρών αυξήθηκε σηµαντικά (αύξηση
+87%), την Ισπανία (αύξηση +66%), την Πορ-
τογαλία (αύξηση +64%) και το Βέλγιο (αύξη-
ση +30%) όπως και ο αριθµός των κυκλοφο-

ρούντων οχηµάτων. Μετά το 1990 ο αριθµός
των νεκρών από τροχαία ατυχήµατα σε ορι-
σµένες χώρες σταθεροποιήθηκε και σε άλλες
ξανάρχισε να αυξάνεται. Η εικόνα στις διά-
φορες Ευρωπαϊκές χώρες, κυρίως µεταξύ του
1990 και του 2000 είχε ως εξής (Γράφηµα 7).

α) Οι χώρες που παρουσίασαν σηµαντική
βελτίωση (η Φινλανδία – µείον 49%, το Ηνω-
µένο Βασίλειο - µείον 37%, η Αυστρία - µείον
30%, η Πορτογαλία - µείον 30%).

β) Οι χώρες που παρουσίασαν µέση βελτίω-
ση (το Βέλγιο - µείον 26%, η Γαλλία - µείον
26%, Σουηδία - µείον 23%, η ∆ανία και οι
Κάτω Χώρες – µείον 21% ).

γ) Οι χώρες που παρουσίασαν σχετική βελ-
τίωση (η Ισπανία - µείον 17%, η Ιρλανδία -
µείον 13%, η Γερµανία - µείον 5%, η Ιταλία -
µείον 3% ).

δ) Οι χώρες που παρουσίασαν επιδείνωση
της κατάστασης (το Λουξεµβούργο – συν 7%
και η Ελλάδα – συν 20%).

Η ΕΕ παρουσιάζει σηµαντική µείωση των
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Γράφηµα 6

Γράφηµα 7

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ Ο∆ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛEΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟ∆Ο ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

(∆υναµική της µεταβολής του ετήσιου αριθµού των νεκρών ανά χώρα) 1990 - 2000

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ Ο∆ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛEΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟ∆Ο ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

(∆υναµική της µεταβολής του ετήσιου αριθµού των νεκρών ανά χώρα) 1970 - 1990



νεκρών από τροχαία ατυχήµατα (από 1970
έως 1990 κατά 30%) ενώ οι ΗΠΑ στο ίδια
χρονική περίοδο – κατά 15%. Την δεκαετία
1990-2000 η ΕΕ συνέχισε να µειώνει τον αριθ-
µό των νεκρών κατά 18%, ενώ ταυτόχρονα οι
ΗΠΑ µείωσαν µόλις κατά 6%. 

5. Ο πέµπτος δείκτης, η κατανοµή των νε-
κρών ανά κατηγορία χρηστών του οδικού δι-
κτύου καταδεικνύει την υπάρχουσα µεγάλη
διαφορά µεταξύ των κρατών - µελών της ΕΕ.
Σε ορισµένα από αυτά, τα ποσοστά είναι ιδι-
αίτερα υψηλά µεταξύ των «ευάλωτων» χρη-
στών (πεζοί, ποδηλάτες, οδηγοί δικύκλων).

Το ύψος των διαφόρων ποσοστών εξαρτάται
από διάφορους παράγοντες, όπως από τον
βαθµό υπερβολικής έκθεσης µιας ορισµένης
κατηγορίας σε κινδύνους ή από το αν η συ-
γκεκριµένη κατηγορία χρηστών είναι εξαιρε-
τικά πολυπληθής σε κάποιες χώρες ή ακόµα
και από το επίπεδο οδικής ασφάλειας, που έ-
χει επιτευχθεί για ορισµένους χρήστες του ο-
δικού δικτύου.

Έτσι, το ποσοστό που αντιπροσωπεύουν οι
πεζοί (2000) µεταξύ των νεκρών κυµαίνεται
(Γράφηµα 8):

α) κάτω του 15% -το Βέλγιο (10%), η Γαλλία
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(10%), οι Κάτω Χώρες (10%), η Σουηδία
(12%), η Ιταλία (13%), η Γερµανία (13%) και η
Αυστρία (14%).

β) πάνω από 15%- το Λουξεµβούργο (15%),
η Φινλανδία (16%) και η Ισπανία (16%), η
Ελλάδα (19%).

γ) πάνω από 20% -η ∆ανία (20%), η Πορτο-
γαλία (21%), Ιρλανδία (22%) και µε το µεγα-
λύτερο ποσοστό το Ηνωµένο Βασίλειο (25%).

Το ποσοστό που αντιπροσωπεύουν οι πεζοί
(2000) µεταξύ των νεκρών στις ΗΠΑ(11%) εί-
ναι µικρότερο από το αντίστοιχο της ΕΕ
(13%).

Για τους ποδηλάτες (2000) µεταξύ των νε-
κρών τα ποσοστά κυµαίνονται (Γράφηµα 9): 

α) κάτω από 5%-το Λουξεµβούργο (1%), η
Ελλάδα (1%), η Ιρλανδία (2%), η Ισπανία
(2%), η Πορτογαλία (3%), η Γαλλία (3%) και
το Ηνωµένο Βασίλειο (4%).

β) πάνω από 5%- η Αυστρία (6%),η Ιταλία
(6%), Σουηδία (8%), το Βέλγιο (9%) και η Γερ-
µανία (9%).

γ) πάνω από 10% - η ∆ανία (12%) και η Φιν-
λανδία (13%).

Το ποσοστό που αντιπροσωπεύουν οι ποδη-
λάτες (2000) µεταξύ των νεκρών στις ΗΠΑ
(2%) είναι µικρότερο από το αντίστοιχο της
ΕΕ (5%).
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Για τους οδηγούς δικύκλων (µοτοποδηλά-
τες και µοτοσικλετιστές) -2000- µεταξύ των
νεκρών τα ποσοστά κυµαίνονται (Γράφηµα
10):

α) κάτω από 10%- η Φινλανδία (5%),Σουη-
δία (8%) και Ιρλανδία (9%). 

β) κάτω από 15% - το Λουξεµβούργο (11%),
το Βέλγιο (13%), η ∆ανία (14%), η Γερµανία
(15%) και Ισπανία (15%).

γ) πάνω από 15% - η Αυστρία (16%), η Γαλ-
λία (17%), το Ηνωµένο Βασίλειο (18%), η
Ιταλία (19%).

δ) πάνω από 20%-η Πορτογαλία (24%) και
στην τελευταία θέση η Ελλάδα (27%).

Το ποσοστό που αντιπροσωπεύουν οι οδη-
γοί δικύκλων (2000) µεταξύ των νεκρών στις
ΗΠΑ(7%) είναι 2 φορές µικρότερο από το α-
ντίστοιχο της ΕΕ (15%).

Τέλος, για τους οδηγούς και επιβάτες των ε-
πιβατικών αυτοκινήτων µεταξύ των νεκρών
τα ποσοστά κυµαίνονται (Γράφηµα 11):

α) κάτω από 50% - η Πορτογαλία (38%), η
Ελλάδα (40%), η ∆ανία (47%) και το Ηνωµέ-
νο Βασίλειο (49%).

β) πάνω από 50% - η Ιταλία (55%), η Αυ-
στρία (56%), η Φινλανδία (57%), η Ισπανία
(57%) και η Γερµανία (59%).

γ) πάνω από 60% - το Βέλγιο (63%), η
Ιρλανδία (63%), η Γαλλία (66%), η Σουηδία
(67%) και το Λουξεµβούργο (70%).

Το ποσοστό που αντιπροσωπεύουν οι οδη-
γοί και επιβάτες των επιβατικών αυτοκινήτων
(2000) µεταξύ των νεκρών στις ΗΠΑ(47%) εί-
ναι µικρότερο από το αντίστοιχο της ΕΕ
(53%).

6. Ο έκτος δείκτης, η βαρύτητα (συνέπειες)
των τροχαίων ατυχηµάτων (αναλογία µεταξύ
αριθµού των τραυµατιών και νεκρών, δηλαδή
πόσοι νεκροί αντιστοιχούν στους 100 τραυ-
µατίες). Αν λάβουµε υπόψη όχι τον αριθµό
των νεκρών, αλλά τον αριθµό των θυµάτων
(νεκροί + τραυµατίες), είναι αδύνατο να γί-
νουν συγκρίσεις µεταξύ των διαφόρων χω-
ρών. Πράγµατι, υπάρχει ακριβής και ενιαίος
ορισµός των τραυµατιών και των νεκρών
(Συνθήκη Οδικής Κυκλοφορίας της Βιέννης,

1968), την οποία υπέγραψαν όλες oι χώρες-
µέλη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Επιτρο-
πής του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών. Συ-
γκεκριµένα: νεκρός θεωρείται κάθε άτοµο
που πέθανε από τον τραυµατισµό στο τόπο
του τροχαίου ατυχήµατος ή κατέληξε από τις
συνέπειες του τραυµατισµού κατά τις επόµε-
νες τριάντα µέρες. Βαριά τραυµατίας θεωρεί-
ται κάθε άτοµο που έχει υποστεί σοβαρές κα-
κώσεις και χρειάζεται νοσηλεία. Ελαφρά
τραυµατίας θεωρείται κάθε άτοµο που έχει υ-
ποστεί ελαφρές κακώσεις και δεν χρειάζεται
νοσηλεία. ∆εν λαµβάνεται πάντα υπόψη στον
ίδιο βαθµό στις στατιστικές που διεξάγονται
από αρκετές Ευρωπαϊκές χώρες (µεταξύ αυ-
τών και η Ελλάδα – η οποία συνεχίζει να θεω-
ρεί νεκρούς µόνο τα άτοµα, που πέθαναν κα-
τά την διάρκεια των τριών ηµερών µετά το α-
τύχηµα, και τα άτοµα που κατέληξαν πέρα
των τριών ηµερών θεωρεί τραυµατίες) µε συ-
νέπεια να υπάρχει διαφορά µεταξύ του στατι-
στικού και πραγµατικού αριθµού των θανό-
ντων που αγγίζει από 12 έως 15%. Ανεξάρτη-
τα από προαναφερόµενα είναι ενδιαφέρον να
εξεταστεί για κάθε χώρα ο τρόπος µε τον ο-
ποίο εξελίσσεται ο αριθµός των νεκρών και
τραυµατιών. ∆ιαπιστώνεται λοιπόν ότι στις
χώρες µε τα καλύτερα αποτελέσµατα όσον α-
φορά στη µείωση του αριθµού νεκρών στα
τροχαία ατυχήµατα, ο αριθµός των τραυµα-
τιών µειώνεται µε πολύ πιο αργό ρυθµό απ’
ότι ο αριθµός των νεκρών, πράγµα που ση-
µαίνει ότι η σοβαρότητα των ατυχηµάτων
φθίνει (Γράφηµα 12):

Αυτό ισχύει ιδίως στο Ηνωµένο Βασίλειο
και Γερµανία, άλλα και στο Βέλγιο και Αυ-
στρία (1-2 νεκροί ανά 100 τραυµατίες). Οι
χώρες όπου η σοβαρότητα των ατυχηµάτων
αυξάνεται είναι η ∆ανία, Γαλλία, Φινλανδία
και οι Κάτω Χώρες (5 νεκροί ανά 100 τραυ-
µατίες). Η Ελλάδα έχει τον υψηλότερο δείκτη
βαρύτητας των τροχαίων ατυχηµάτων (6-7 νε-
κροί ανά 100 τραυµατίες).

Η βαρύτητα (συνέπειες) των τροχαίων ατυ-
χηµάτων στην ΕΕ (2-3 νεκροί) φαίνεται να εί-
ναι µεγαλύτερη από τις ΗΠΑ (1-2 νεκροί).
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Γράφηµα 11
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Γράφηµα 12
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Γράφηµα 13

ΤΟΠΟΣ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ 

ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ



7. Ο έβδοµος δείκτης, ο τόπος του ατυχήµα-
τος (Γράφηµα 13): 

Σε γενικές γραµµές, τα δύο τρίτα έως τρία
τέταρτα των ατυχηµάτων συµβαίνουν σε κα-
τοικηµένες περιοχές, εκτός από την Φινλαν-

δία (56%),το Βέλγιο (51%) και το Λουξεµ-
βούργο (40%) όπου η αντίστοιχη αναλογία α-
νέρχεται στο ήµισυ και κάτω. Στην Ελλάδα το
73% των ατυχηµάτων συµβαίνουν σε κατοι-
κηµένες περιοχές (Γράφηµα 14 -15):
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Γράφηµα 14

ΤΟΠΟΣ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ 

MH ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Γράφηµα 15

ΤΟΠΟΣ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ 

AΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΣ



Επειδή όµως τα ατυχήµατα εκτός κατοικη-
µένων περιοχών έχουν βαρύτερες συνέπειες,
ο αριθµός των νεκρών σε κατοικηµένες περιο-
χές µόλις υπερβαίνει το ένα τρίτο του συνολι-
κού αριθµού νεκρών.

Συµπεράσµατα

Από την παράθεση των προαναφερθέντων
επτά κριτηρίων γίνεται προφανές ότι υπάρ-
χουν σηµαντικές διαφορές µεταξύ των Κρα-
τών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βέ-
βαια, µεγάλες διαφορές είναι δυνατόν να πα-
ρατηρηθούν και µεταξύ των περιοχών της ί-
διας χώρας. Μέρος αυτών των διαφορών ο-
φείλεται σε παράγοντες όπως η πυκνότητα
του πληθυσµού, ο βαθµός της αστικοποίησης,
το πλήθος των οχηµάτων, τα µήκη των οδι-
κών µετακινήσεων, η κατάσταση του οδικού
δικτύου, η τοπογραφία, το κλίµα και η νοο-
τροπία των κατοίκων της χώρας ή της περιο-
χής. Παράλληλα, η συνολική εµπειρία των κα-
τοίκων της χώρας στην οδήγηση οχηµάτων έ-
χει µεγάλη σηµασία. Τέλος, είναι δυνατό να υ-
πάρχουν διαφορές προερχόµενες από το δια-
φορετικό βαθµό ενδιαφέροντος και από την
ύπαρξη ή µη ολοκληρωµένης πολιτικής, µε
την οποία ή κάθε χώρα αντιµετωπίζει το θέµα
της οδικής ασφάλειας.
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The aim of the present study is to demon-
strate the real situation of the traffic accidents

and their consequences during a decade period
1990-2000 in the European Union, in Greece
and in the United States of America, based on
the internationally recognized traffic safety cri-
teria.

In the U.S.A., in the year 2000, a total of 6.4
millions traffic accidents were registered,
41.281 persons had lost their life, 3.2 millions
persons were injured and 230.6 billion dollars
were thoroughly spent. In the E.U. countries,
each year, 42.200 persons lose their life in traf-
fic accidents, about 2.1 millions persons are in-
jured and 70 billions euro are spent. In Greece
up to 20.000 traffic accidents are scheduled
every year, 2.100 persons lose their life and
30.000 are injured.

The above official data is recording a lack of
traffic safety, which represents one of the most
important health related problem in the E.U.
countries, had been established and this fact in-
duce the European Union General Directory of
Transports in 1989 to assign to the Committee
of High Level Experts the study about the traf-
fic safety situation abound in the Community
and the submission of proposals for their im-
provement. In 1991, that survey was concluded
and the Committee publicized the Report
GERONDEAU, referred as the European Policy
Traffic Safety.

For the first time that Committee defined 7
fundamental criteria (indicators) with which the
traffic safety can be appreciated in each coun-
try separately in a most representative way and
contemporary the various European and other
countries should be compared each other.

From the apposition of the 7 mentioned cri-
teria in our study it seems that there are signifi-
cant differences between the states-members of
the European Union. Of course, may exist con-
siderable differences between the regions in the
same country. In part, these differences are due
to factors such as the density population, the
urbanization degree, the park of vehicles, the
length of mileage, the quality of national roads,
the landscape, the climate and the residential
mentality. At the same time, the total experi-
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ence of residents of country in the control of
vehicles has a big importance. Finally, it is pos-
sible that the exist differences are emanating
from the diverse degree of interest and from
the presence or not of a completed policy, with
which each country deals with the traffic safety
problem.

Key words: road traffic accidents, traffic safe-
ty, indicators.
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