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ΕΜΠ/ Make Roads Safe Hellas 

Οδική ασφάλεια και τουρισμός: Οι 
μελέτες και οι συστάσεις διεθνών 

οργανισμών 



ΕΜΠ – Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών 
Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας 

Εξειδίκευση & τεχνογνωσία  
• Συστήματα Διαχείρισης (Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Υγείας 

και Ασφάλειας της Εργασίας, Οδικής Ασφάλειας),  
• Γνωστική εργονομία. Επεξεργασία πληροφοριών, λήψη 

αποφάσεων και απόκριση κατά την οδήγηση. Μελέτη 
συμπεριφορικών μοτίβων οδήγησης 

• Διαχείριση Διακινδύνευσης 



Πρόσφατα έργα 
• shragges.edu, με στόχο την ανάλυση της οδηγικής συμπεριφοράς 

των χρηστών στις οδικές σήραγγες, τη διερεύνηση των επικίνδυνων 
συμπεριφορών και τον καθορισμό καλών πρακτικών για την 
αποφυγή ατυχημάτων 

• Μελέτη και μοντελοποίηση αλληλεπιδράσεων οδηγών με βάση τη 
θεωρία λεκτικών πράξεων, προς την κατεύθυνση εμπλουτισμού 
συστημάτων αυτοματοποίησης της οδήγησης 

• Ανάλυση εστιάσεων βλέμματος κατά την οδήγηση μοτοσικλέτας 

ΕΜΠ – Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών 
Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας 



Make Roads Safe Hellas 

Δραστηριότητες 
• Προαγωγή της οδικής ασφάλειας ως κρίσιμης παραμέτρου για τη 

βιώσιμη ανάπτυξη  
• Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την Οδική 

Ασφάλεια 
• Προώθηση συνεργασιών με Διεθνείς Οργανισμούς σχετικούς με 

την Οδική Ασφάλεια 
• Υλοποίηση Προγραμμάτων RAP για την αξιολόγηση οδικών 

υποδομών  
• Παροχή υποστήριξης σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς για τη 

βελτίωση της οδικής ασφάλειας 



Η οπτική της στατιστικής 
1,28 εκ. νεκροί ετησίως 

50 εκ. σοβαρά τραυματίες 
Κύρια αιτία θανάτου νέων 15-29 ετών 
Επιβάρυνση 1-2% του ΑΕΠ 

26.000 νεκροί ετησίως 
300.000 σοβαρά τραυματίες 
10% νέοι 15-29 ετών 
Έντονες διαφοροποιήσεις μεταξύ κρατών 

870 νεκροί ετησίως 
1.000+ σοβαρά τραυματίες* 
10% νέοι 15-29 ετών 
30% μείωση από το 2009 

Πηγή: WHO, 2013 

Πηγή: ETCS, 2014 

Πηγή: ΕΛ. ΣΤΑΤ., EC CARE 



Τουρισμός & Οδική Ασφάλεια 
Διεθνείς μελέτες & καλές πρακτικές 

Bad Trips: International Tourism and Road Deaths 

International travel and health: Studies and guidelines 

Country road travel reports 

Australia: Travel Safe Guide,  
New Zealand: Drive Safe Initiative 
  
Italy: Drive in Italy educational tool 



Ποια είναι η κύρια αιτία θανάτου των διεθνών 
ταξιδιωτών; 



Τροχαία ατυχήματα & Τουρισμός 
Αποτελέσματα ερευνών διεθνών οργανισμών: 

Τα τροχαία ατυχήματα αποτελούν την κύρια αιτία θανάτου των διεθνών τουριστών 

Θάνατοι αμερικανών ταξιδιωτών σε ξένες χώρες 
από μη φυσικά αίτια (2000 – 2014) 

Πηγή: US State Dept 

Θάνατοι αμερικανών ταξιδιωτών στην Ελλάδα 
από μη φυσικά αίτια (2000 – 2014) 

Πηγή: US State Dept 



Τροχαία ατυχήματα & Τουρισμός 
Αποτελέσματα ερευνών διεθνών οργανισμών: 

Η έκθεση των τουριστών στον κίνδυνο θανατηφόρου τροχαίου είναι σημαντικά μεγαλύτερη 
από αυτή των μόνιμων κατοίκων 

Κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν οι διεθνείς ταξιδιώτες 

Γενικοί κίνδυνοι οδικής ασφάλειας 
στη χώρα προορισμού 

Ειδικοί σχετιζόμενοι με τους τουρίστες 
κίνδυνοι οδικής ασφάλειας 

Περιβάλλον οδικής ασφάλειας 

- Οδικές υποδομές 
- Οχήματα 

- Συνθήκες οδήγησης και 
συμπεριφορά 

- Κανόνες και επιβολή 

Ετοιμότητα και συμπεριφορά 

- Μη εξοικείωση, κούραση, 
αποπροσανατολισμός, 
μειωμένη συγκέντρωση 

- Μεταβολή συμπεριφοράς 
- Ελλιπής πληροφόρηση 



Ελλάδα: Διακινδύνευση χρήστη οδικού συστήματος 

Νεκροί ανά 100.000 άτομα 
(WHO,2013) 





Ποιος μπορεί να συνεισφέρει και πώς; 

Στρατηγική 

Οργάνωση και  
συντονισμός δράσεων 

Πληροφόρηση και 
ευαισθητοποίηση 



Κεντρική Διοίκηση & Τοπική Αυτοδιοίκηση 
Στρατηγική: Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη – Ασφαλείς 
μετακινήσεις 
Συντονισμένη δράση στους τομείς: Μεταφορών/Υποδομών – 
Τουρισμού και Υγείας  
Οδική υποδομή: Στοχευμένες βελτιώσεις που λαμβάνουν υπόψη 
τις μετακινήσεις σε τουριστικούς προορισμούς (επαρχιακό δίκτυο, 
παραλίες κλπ) 
Αυστηροί έλεγχοι καταλληλότητας οχημάτων και οδηγών 
Δημιουργία δομών (π.χ. τοπικών συμβουλίων) για την οδική 
ασφάλεια και τον τουρισμό. Ανάπτυξη (περιφερειακών) πολιτικών, 
συμβουλευτική καθοδήγηση επιχειρήσεων και τουριστών, 
συντονισμός δράσεων 
Συλλογή και ανάλυση πληροφοριών για την οδική ασφάλεια σε 
σχέση με τις μετακινήσεις σε τουριστικούς προορισμούς 
Επίσημη και έγκυρη πληροφόρηση επιχειρήσεων και ταξιδιωτών 
για σημαντικά θέματα οδικής ασφάλειας, πριν και κατά τη 
διάρκεια του ταξιδιού 
 



Κεντρική Διοίκηση & Τοπική Αυτοδιοίκηση 

Road Safety Passports:  
Καμπάνια επικοινωνίας και ηλεκτρονικής 
πληροφόρησης 



Επιχειρήσεις τουρισμού, ταξιδιών και μεταφορών 

Στρατηγική: Ασφαλείς πελάτες και εργαζόμενοι. Καλλιέργεια 
εμπιστοσύνης. 
Πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση: ως κύριο σημείο επαφής με 
τους πελάτες μπορούν να συνεισφέρουν σημαντικά στην 
υπενθύμιση της ατομικής ευθύνης για ασφαλείς μετακινήσεις 
Απαίτηση από συνεργάτες εμπλεκόμενους στις μετακινήσεις των 
πελατών τους να αποδεικνύουν τη δέσμευση/προσήλωσή τους 
στην οδική ασφάλεια  
Υλοποίηση εταιρικών Συστημάτων Διαχείρισης Οδικής 
Ασφάλειας – Οργάνωση, Κατάρτιση, Παρακολούθηση, Βελτίωση 
Συνεργασία και διαμοιρασμός της γνώσης  



Ταξιδιώτες – Ατομικό Επίπεδο 

Επίσημη και έγκυρη πληροφόρηση:  
- Προετοιμασία πριν το ταξίδι. Σημεία προσοχής σχετικά με το 

οδικό σύστημα, τον ΚΟΚ, τη διαχείριση ατυχήματος κλπ 
- Κατά την άφιξη και κατά την διάρκεια της παραμονής στον 

τόπο προορισμού 
Υπενθύμιση της ατομικής ευθύνης για ασφαλείς μετακινήσεις:  
 -  Συμπεριφορά οδήγησης (αλκοόλ, ταχύτητα, χρήση ζώνης και 

κράνους, κούραση κλπ) 
-   Εξοικείωση με το οδικό σύστημα στον τόπο προορισμού και 

ασφαλείς επιλογές μετακίνησης 

Κάθε ταξιδιώτης εκτίθεται σε κίνδυνο τροχαίου ατυχήματος ως 
χρήστης του οδικού συστήματος (πεζοί, ποδηλάτες, επιβάτες 
μέσων μεταφοράς). 

Πληροφόρηση: 
40% χρήση 

διαδικτύου και 
έξυπνων 

εφαρμογών 



Ευχαριστώ για την προσοχή σας! 
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