
... ας σχεδιάσουμε ένα μέλλον χωρίς αυτήν! 

Κυριακή 20 Νοεμβρίου  
 
Παγκόσμια Ημέρα Μνήμης Θυμάτων 
Τροχαίων Συγκρούσεων. 



Η ταχύτητα σκοτώνει … ποια ταχύτητα;  
 

 Σε μια εποχή που η κύρια μέριμνα και ο ανταγωνισμός της 
αυτοκινητοβιομηχανίας είναι η αύξηση της επιτάχυνσης και 
της τελικής ταχύτητας, οι πλασματικές εντυπώσεις για τις 
συνέπειες της ταχύτητας αναπόφευκτα είναι κυρίαρχες.  

 Παρά το ότι τόσο ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας όσο και το 
σύνολο των επιστημονικών φορέων κατατάσσουν την 
υπερβολική ταχύτητα πρώτη ανάμεσα στα αίτια πρόσκλησης 
τροχαίων συγκρούσεων, το γιατί ακριβώς μιλάμε, μοιάζει 
αδιευκρίνιστο. Δυστυχώς έχει ήδη διευκρινιστεί με πολύ 
αίμα.  

Συγκλονιστικά video με τροχαία ατυχήματα  
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Πιθανότητα θανάτου ανάλογα με την ταχύτητα  



Από την πρώτη καμπύλη 
προκύπτει πώς αν ένα 
όχημα που τρέχει με 
30km/h χτυπήσει πεζό 
ή ποδηλάτη η 
πιθανότητα θανάτου 
είναι 10%, αλλά αν 
αυτό συμβεί με 
ταχύτητα 50km/h η 
πιθανότητα ξεπερνάει 
το 80%!  

Στη χώρα μας θεωρείται φυσιολογικό σε πυκνά κατοικημένες 
περιοχές το όριο ταχύτητος να είναι 50 km/h (όριο που 
ελάχιστοι σέβονται και δεν επιτηρείται από κανένα), όριο που 
εγγυάται ένα αυξημένο αριθμό θανάτων πεζών, ποδηλατών και 
δικυκλιστών.  



Από τη δεύτερη 
καμπύλη μια 
πλαγιομετωπική 
σύγκρουση οχημάτων 
με ταχύτητα 
πρόσκρουσης 90km/h 
σημαίνει 100% 
πιθανότητα θανάτου 
ενώ με 70km/h 
ξεπερνά το 80%. Η 
πιθανότητα θανάτου 
πέφτει στο 10% αν η 
ταχύτητα περιοριστεί 
στα 50km/h.  



Η ραγδαία αύξηση της 
πιθανότητας θανάτου με 
ταχύτητες μεγαλύτερες 
από 80km/h σε 
περίπτωση 
πρόσκρουσης σε 
σταθερό εμπόδιο ή σε 
μετωπική σύγκρουση 
δυο οχημάτων.  

Μια μετωπική 
σύγκρουση με ταχύτητα 
90 Km/h σημαίνει 80% 
πιθανότητα θανάτου ενώ 
με 110 km/h έχει 
σίγουρα θανατηφόρο 
αποτέλεσμα.  

Στη χώρα μας θεωρείται φυσιολογικό σε 
δρόμους χωρίς διαχωριστικό ακόμα και 
χωρίς διπλή διαχωριστική γραμμή να 
υπάρχουν όρια ταχύτητας 90 ή 100km/h 
ενώ στους ακόμα και κατ’ όνομα εθνικούς 
δρόμους μπορούν να φτάνουν τα 130km/h.  



Όρια ταχύτητας σε διάφορες χώρες του κόσμου 
Οι χώρες που είχαν δραστικά αποτελέσματα στον περιορισμό των τροχαίων 
συγκρούσεων κράτησαν χαμηλά ή περιόρισαν τα όρια ταχύτητας και τα επιτηρούν 
αυστηρά.  

 Η Σουηδία, η χώρα με το μικρότερο αριθμό τροχαίων συγκρούσεων στον κόσμο, 
χώρα που παράγει η ίδια αυτοκίνητα, έχει όριο ταχύτητος τα 50 km/h μέσα στις 
πόλεις (40 km/h σε πολλές πόλεις) και τα 110 km/h στην Εθνική οδό.  

 Πρόσφατα στην Ολλανδία η κυβέρνηση ανακοίνωσε πως οι νέοι οδηγοί (όσοι 
έχουν άδεια οδήγησης μέχρι πέντε χρόνια) αν δεχτούν κλήση για υπερβολική 
ταχύτητα ή οδηγούν ανεύθυνα, μετά από μόλις δύο βαθμούς ποινής, θα τους 
απαγορεύεται η οδήγηση και θα περνούν ξανά εξετάσεις, αφού εκπαιδευτούν απο 
την αρχή.  

 Σήμερα στις περισσότερες ευρωπαϊκές και αμερικάνικες πόλεις οι Δημοτικές αρχές 
υιοθετούν τα 30km/h (ή 20mph) σαν όριο ταχύτητος για το μεγαλύτερο μέρος των 
πόλεων, ιδίως σε περιοχές κατοικιών, σχολείων, πάρκων και όπου υπάρχει μεγάλη 
συγκέντρωση ανθρώπων. Το 1/4 των Δήμων στην Μ. Βρετανία έχει υιοθετήσει αυτό 
το όριο (μέσος όρος Μ. Βρετανίας μέσα στις πόλεις 48 km/h και στους αυτοκινητόδρομους 112 km/h ) 

http://ec.europa.eu/transport/road_safety/going_abroad/greece/speed_limits_el.htm 
 

http://ec.europa.eu/transport/road_safety/going_abroad/greece/speed_limits_el.htm




Όρια ταχύτητας σε διάφορες χώρες του κόσμου 
 

Με βάση τον επίσημο απολογισμό του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
για την Ασφάλεια στις Μεταφορές το 2010 το να κυκλοφορείς 
στο ελληνικό οδικό δίκτυο σήμαινε διπλάσια πιθανότητα 
θανάτου από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, πάνω από τετραπλάσια 
από ότι στη Σουηδία και τριπλάσια από ότι στην Ολλανδία.  

 

Για ποιο λόγο η χώρα μας, που κατέχει διαχρονικά την πρώτη 
θέση σε αριθμό θυμάτων από τροχαίες συγκρούσεις στην 
Ευρώπη δεν υιοθετεί μια τέτοια πολιτική;  



Αιτίες θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων 

Ζώνη ασφαλείας… για να είμαστε ασφαλείς 

ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.mp4


Θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα κατά είδος 



Θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα – οδικό δίκτυο 



 
Παθητική ασφάλεια… ασφάλεια για ποιούς;  

Ενώ μια σειρά εφαρμογές που προωθούν την «ενεργητική 
ασφάλεια» είναι διαθέσιμες και φτηνές στην εφαρμογή τους, 
από τους κόφτες ταχύτητας μέχρι την αυτόματη προσαρμογή 
των ταχυτήτων των οχημάτων με βάση τα καθορισμένα σε κάθε 
περιοχή όρια και τους ανιχνευτές αλκοόλ που δεν επιτρέπουν 
την κίνηση του οχήματος, η εφαρμογή τους είναι η ελάχιστη 
δυνατή. 

Αντίθετα η έμφαση δίνεται στην «παθητική ασφάλεια», που 
αφορά βασικά τους οδηγούς και τους επιβάτες των αυτοκινήτων 
και όχι τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου. Γεγονός που 
προδιαθέτει τους οδηγούς στην ανάπτυξη μεγαλύτερης 
ταχύτητας αφού θεωρούν το όχημα τους ασφαλές (γι’ αυτούς).  

 



 
Παθητική ασφάλεια… ασφάλεια για ποιούς;  

Φυσικά δεν είναι σύμπτωση ότι ο αριθμός των πεζών και των 
ποδηλατών θυμάτων τροχαίων συγκρούσεων αυξάνει διαρκώς. Η 
«παθητική ασφάλεια» δεν αφορά αυτούς. Αυτοί είναι αποδέκτες 
της ενεργητικής επιθετικότητας.  

 

Οι οδηγοί και οι επιβάτες του ΙΧ πρέπει να φοράνε ζώνες, τα 
παιδιά να κάθονται σε ειδικά καθίσματα, τα ΙΧ να έχουν 
αερόσακους και να είναι καλοσυντηρημένα, οι μοτοσικλετιστές να 
φοράνε κράνος.  

 

Αλλά όσο η ταχύτητα αυξάνει τόσο ελαττώνεται η προστασία 
που αυτά παρέχουν στους ίδιους τους χρήστες του ΙΧ.  



Για να ακινητοποιηθεί ένα αυτοκίνητο από την στιγμή που ο οδηγός αντιληφθεί κάποιο 
κίνδυνο θα διανύσει μια απόσταση ανάλογη με την ταχύτητα του. Αν τρέχει με 40km/h 

θα χρειαστεί 20 μέτρα αν τρέχει με 80km/h θα χρειαστεί 57 μέτρα.  
 

Αυτά με τέλειο οδόστρωμα, καλά φρένα και ελαστικά, οδηγό με καθαρό μυαλό και τέλεια 
αντανακλαστικά (συνθήκες που βέβαια σπανίζουν σήμερα στη χώρα μας).  



Μια μικρή αύξηση της ταχύτητας συνεπάγεται μια μεγάλη αύξηση των συγκρούσεων, 
ιδιαίτερα των θανατηφόρων. Αυτή είναι η μία όψη. Αυτή που συνηθίσαμε να βιώνουμε 

μέσα από την καθημερινότητα και την ειδησεογραφία του τρόμου.  
 

Η άλλη όψη, αυτή που μας ενδιαφέρει άμεσα, είναι πως μια μικρή μείωση της ταχύτητας 
σημαίνει μια μεγάλη μείωση των συγκρούσεων και ιδιαίτερα των θανατηφόρων.  



Στην Ελλάδα, τα τροχαία ατυχήματα αποτελούν, σύμφωνα με τα στατιστικά, 
την πρώτη αιτία θανάτου σε ηλικίες 19-39 ετών, ενώ υπολογίζεται ότι πάνω 
από το 50% των θανατηφόρων τροχαίων οφείλεται στην κατανάλωση 
αλκοόλ και άλλων ουσιών. 
Σύμφωνα με το νόμο, ένας οδηγός θεωρείται ότι βρίσκεται υπό την επήρεια 
αλκοόλ, όταν το ποσοστό οινοπνεύματος στον οργανισμό του είναι από 0,50  
γραμμάρια ανά λίτρο αίματος (μετά από αιμοληψία) ή πάνω από 0,25 χιλιοστά 
του γραμμαρίου ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα (στα γνωστά αλκοτέστ της 
τροχαίας). 
 
Σχετικά με την ποσότητα του αλκοόλ που είναι ικανή για να φτάσουμε το 
ανωτέρω όριο ενδεικτικά πρέπει να έχουμε υπόψη τα ακόλουθα: Με 
κατανάλωση 490 ml μπύρας (ένα ποτήρι μεγάλο), 200 ml κρασιού, 60 ml ούζου, 
55 ml* ουίσκι ή βότκας «πιάνουμε» το όριο. Με λίγα λόγια όσο μεγαλύτερη 
είναι η περιεκτικότητα ενός ποτού σε αιθυλική αλκοόλη τόσο λιγότερη ποσότητα 
είναι ικανή για να μας οδηγήσει στο νόμιμο όριο. Πρέπει να διευκρινιστεί ότι οι 
συγκεκριμένες ποσότητες είναι ενδεικτικές. 
 
*Μια μεζούρα αλκοολούχου ποτού (25-30 ml) 

Όρια αλκοόλ για ασφαλή οδήγηση 



Ο οργανισμός του μέσου ανθρώπου (ύψος 1,70 μέτρα και βάρος 70 κιλά) 
μπορεί να μεταβολίζει επτά γραμμάρια αλκοόλ την ώρα. Τα γραμμάρια 
αυτά αντιστοιχούν στο μισό ενός ποτού του μπαρ - π.χ. στα 15 από τα 30 ml 
ενός ουίσκι ή άλλου δυνατού ποτού. 
 
Σύμφωνα με τους αρμόδιους φορείς, ένας οδηγός I.X. δεν μπορεί να 
οδηγήσει με ασφάλεια όταν τα επίπεδα αλκοόλ στην αναπνοή του φτάνουν 
ή ξεπερνούν το 0,25 mg ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα, γι' αυτό και 
επιβάλλονται πρόστιμα. H ποσότητα αυτή αντιστοιχεί σε δύο ποτήρια ουίσκι, 
των 25-30 ml το καθένα, ή σε δύο ποτηράκια κρασί, των 100 ml το καθένα, ή 
σε δύο μπουκάλια μπίρα των 400 ή των 500 ml. «Οι ποσότητες αυτές, όμως, 
αφορούν τον μέσο άνθρωπο και αλλάζουν ανάλογα με τους 
προαναφερθέντες παράγοντες». 
 
Συνεπώς, για να οδηγήσουμε με ασφάλεια, πρέπει να πίνουμε με αργό 
ρυθμό, με γεμάτο στομάχι (όχι με... μαρουλοσαλάτα, αλλά με τροφή 
πλούσια σε λίπη), το πολύ δύο ποτά και να πιάνουμε το τιμόνι στα χέρια μας 
αφού περάσει μία ή καλύτερα δύο ώρες από την τελευταία γουλιά! 

Όρια αλκοόλ για ασφαλή οδήγηση 



Τι προτείνει ο Πανελλαδικός Σύλλογος  
«SOS Τροχαία Εγκλήματα» 

 Περιορισμό των ορίων ταχύτητας και αυστηρή επιτήρηση τους μέσα (40km/h) και 
έξω (110km/h) από τις πόλεις. Όρια με κριτήριο την επικινδυνότητα.  

 Εκτεταμένες ζώνες ήπιας κυκλοφορίας (ανώτερη ταχύτητα 30km/h) στις περιοχές 
μεγάλης συγκέντρωσης ανθρώπων.  

 Ανάπτυξη εκτεταμένου δικτύου ποδηλατοδρόμων και πεζοδρόμων που θα 
διασφαλίζουν την απρόσκοπτη μετακίνηση των χρηστών τους χωρίς την απειλή 
των μηχανοκίνητων.  

 Στους δρόμους όπου συνυπάρχουν σήμερα μηχανοκίνητα μέσα και ποδήλατα (πχ 
λεωφορειόδρομοι) ΑΜΕΣΑ περιορισμός του ορίου ταχύτητας στα 30km/h.  

 Διαβαθμισμένο δίπλωμα για τους νέους οδηγούς (συνηθέστεροι παραβάτες των 
ορίων) και αφαίρεσή του σε περίπτωση παράβασης.  

 Αναμόρφωση των ποινών που προβλέπει ο ΚΟΚ για την παραβίαση των ορίων 
ταχύτητας με βάση την επικινδυνότητα της παράβασης και κατάργηση της 
παραγραφής τους που είναι δεδομένη σε κάθε δίκη για τροχαίο έγκλημα.  

 Ας θυσιάσουμε καλύτερα την ταχύτητα παρά τη Ζωή!  



Νεολαία και Οδική 
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