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Εισαγωγή 

Τα οδικά ατυχήματα αποτελούν ένα από τα σοβαρότερα 

προβλήματα σε παγκόσμια κλίμακα. Το τίμημα της ολοένα και 

μεγαλύτερης κινητικότητας είναι υπέρογκο, αφού κάθε χρόνο 

στην Ε.Ε. ο αριθμός των θυμάτων υπερβαίνει τους 40.000 

νεκρούς και τους 1.700.000 τραυματίες. Το άμεσο ή έμμεσο 

κόστος έχει υπολογιστεί σε 160 δις. ευρώ, περίπου το 2% του 

ΑΕΠ της Ε.Ε. Η κατάσταση στην Ελλάδα είναι εξαιρετικά 

ανησυχητική, αφού κατέχει την δεύτερη θέση, μεταξύ των 

χωρών της Ε.Ε., για τις χειρότερες επιδόσεις σε σχέση με την 

Οδική Ασφάλεια. Μολονότι παρατηρήθηκε μία μείωση των 

θανατηφόρων ατυχημάτων από το 1991 έως το 2003 της 

τάξεως του 24%, η οδική ασφάλεια αποτελεί για τη χώρα μας 

θέμα μείζονος σημασίας με ανυπολόγιστες επιπτώσεις τόσο 

στην οικονομική όσο και στην κοινωνική ζωή του τόπου. 

 

 

 

 



Η χρήση της ζώνης ασφαλείας 

Η αποτελεσματικότητα της χρήσης της ζώνης είναι γενικώς 

αποδεκτή. Παρατηρείται μία μείωση των ατυχημάτων, 

θανατηφόρων ή μη, σε ποσοστό 50%. Οι Έλληνες οδηγοί 

φαίνεται να μην είναι τόσο ευαισθητοποιημένοι στη χρήση της 

ζώνης κατά την οδήγηση, αφού σύμφωνα με ευρωπαϊκά 

δεδομένα κατέχουν τα χαμηλότερα ποσοστά: 36% για τη 

χρήση της ζώνης σε κατοικημένες περιοχές και 71% σε 

αυτοκινητόδρομους. 

Συμπερασματικά, ο Έλληνας οδηγός υποτιμά την 

αναγκαιότητα της χρήσης ζώνης ασφαλείας κατά την οδήγηση, 

βασιζόμενος στην προσωπική του εμπειρία και γνώση, ενώ 

υπερτιμά την πιθανότητα κινδύνου εγκλωβισμού με τη χρήση 

της ζώνης σε περίπτωση ατυχήματος. 

 

Η χρήση αλκοόλ κατά την οδήγηση 

Εκατοντάδες μελέτες έχουν γίνει για την επιρροή του αλκοόλ 

στην οδηγική συμπεριφορά. Η αύξηση της συγκέντρωσης 

αλκοόλ στο αίμα επηρεάζει αρνητικά την συμπεριφορά και την 

ικανότητα στην οδήγηση ενός οδηγού. Σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα της έρευνας ένα ποσοστό 30% των οδηγών 

οδηγεί μετά από τη χρήση αλκοόλ .Ενθαρρυντικά είναι τα 

αποτελέσματα στην ερώτηση «αν πιστεύουν ότι το αλκοόλ 

αποτελεί σημαντική αιτία ατυχημάτων», αφού συνολικά το 95% 

των οδηγών έχουν γνώση της εμφάνισης της επικινδυνότητας . 

Αντίθετα, αποθαρρυντική είναι η συσχέτιση του μορφωτικού 

επιπέδου του οδηγού με τη χρήση του αλκοόλ. 



 

 

 

Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας 

Η ανάγκη της τήρησης των Κανόνων Οδικής Κυκλοφορίας 

(ΚΟΚ) είναι επιτακτική, αφού μειώνονται οι πιθανότητες 

πρόκλησης ατυχημάτων. Είναι απαραίτητη η γνώση, η 

κατάρτιση και η ευαισθητοποίηση των οδηγών στα θέματα της 

οδικής ασφάλειας. Τα αποτελέσματα της έρευνας στα βασικά 

θέματα κανόνων οδικής κυκλοφορίας, όπως η παραβίαση του 

ερυθρού σηματοδότη, η αντίδραση στο πορτοκαλί σηματοδότη 



και η τήρηση των ορίων ταχύτητας, δεν θα μπορούσαν να 

χαρακτηριστούν ενθαρρυντικά. 

Η οδική συμπεριφορά επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες. 

΄Εμφαση δίνεται στις ψυχολογικές παραμέτρους που 

επηρεάζουν την συμπεριφορά αυτή, στην εμπειρία και στις 

ικανότητες οδήγησης, καθώς και στον χρόνο αντίδρασης, 

παράμετροι που επηρεάζουν και την τήρηση ή μη των 

κανόνων οδικής κυκλοφορίας. Σχετικά με την τήρηση των 

ορίων ταχύτητας, ένα μεγάλο ποσοστό των οδηγών, 58%, 

θεωρούν ότι τα όρια είναι χαμηλά και δεν ανταποκρίνονται στις 

πραγματικές συνθήκες κυκλοφορίας. 

 

Ο ρόλος του φύλου και της ηλικίας του οδηγού 

Στατιστικά παρατηρείται διαφοροποίηση στην οδική 

συμπεριφορά των δύο φύλων. Οι γυναίκες χρησιμοποιούν τη 

ζώνη ασφαλείας πιο συχνά σε σχέση με τους άντρες, 

προσέχουν τη χρήση του αλκοόλ πριν την οδήγηση και τηρούν 

σε μεγαλύτερο ποσοστό τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας . Η 

μεγαλύτερη εμπειρία στην οδήγηση καθώς και η διαφορετική 

ψυχοσύνθεση των αντρών σε σχέση με τις γυναίκες, 

επηρεάζουν την επιδεξιότητα και το χρόνο αντίδρασης κατά 

την οδήγηση και δημιουργείται ένα συναίσθημα προσωπικής 

ασφάλειας και εμπιστοσύνης στις επιλογές του οδηγού. 

 

 

 

 

 



Στατιστικά αποτελέσματα σύγκρισης αντρών-
γυναικών 

 

ΓΥΝΑΙΚΑ ΑΝΤΡΑΣ 

Χρήση 
αλκοόλ πριν 
την οδήγηση  

82% όχι  65% όχι  

Παραβίαση 
κόκκινου 
σηματοδότη  

66% όχι  43% όχι  

Επιβράδυνση 
στον 
πορτοκαλί 
σηματοδότη  

55% ναι  35% ναι  

Τήρηση 
ορίων 
ταχύτητας  

70% 
συνήθως  

20% πάντα  

60% συνήθως  

8% πάντα  

 

 

Γυναίκα οδηγός 

 



Διαφορετική είναι και η οδική συμπεριφορά σε σχέση με την 
ηλικία του οδηγού. Οι οδηγοί με νεαρή ηλικία παρουσιάζουν 
μία πιο επιθετική και επιδεικτική συμπεριφορά, σε σχέση με 
τους μεγαλύτερους, με αποτέλεσμα να είναι πιο επιρρεπείς σε 
τροχαίες παραβιάσεις. Αυτό οφείλεται κυρίως στην απειρία των 
νέων οδηγών, στην υπερεκτίμηση των οδηγικών τους 
ικανοτήτων και στην προδιάθεση των στο να δοκιμάζουν τα 
όριά τους, να αναλαμβάνουν κινδύνους, χωρίς να έχουν 
συναίσθηση των πιθανών επιπτώσεών τους.  
Τα αποτελέσματα των ερευνών έδειξαν ότι οι μεγαλύτερες 

ηλικίες παρουσιάζουν καλύτερη οδική συμπεριφορά και είναι 

περισσότερο ευαισθητοποιημένοι στα θέματα οδικής 

ασφάλειας. 

 

Συμπεράσματα 

Παρά τον σύνθετο και πολυπαραμετρικό χαρακτήρα της οδικής 
ασφάλειας, η διεθνής εμπειρία των τελευταίων ετών 
αποδεικνύει ότι ο καλύτερος τρόπος για την αντιμετώπισή των 
σημαντικών και ζωτικών θεμάτων που σχετίζονται με αυτήν 
είναι: 
� η άσκηση ολοκληρωμένης και ορθολογικής πολιτικής για την 

πρόληψη των ατυχημάτων 
� η διαρκής έρευνα και παρακολούθηση των συνολικών και 

επί μέρους συναφών δεδομένων 
� η αποτελεσματική εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων. 

 


