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Η ηγετική θέση της Ιρλανδίας στην Οδική Ασφάλεια 
αποτελεί «πρότυπο για την Ευρωπαϊκή Ένωση» 

- Η Ιρλανδία λαµβάνει το βραβείο 2019 Ετήσιου Δείκτη Οδικής Ασφάλειας από το Ευρωπαϊκό 
Συµβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών (ETSC) 

- Τα πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ότι ο αριθµός των νεκρών στους δρόµους της ΕΕ µειώθηκε 
µόνο 1% τον περασµένο χρόνο 

- Νέα έκκληση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή να επιταχύνουν την πρόοδο 
στην οδική ασφάλεια 

Η Ιρλανδία είναι η νικήτρια του φετινού βραβείου Ετήσιου Δείκτη Οδικής Ασφάλειας, από το 
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών (ETSC), µέλος του οποίου είναι το Ινστιτούτο Οδικής 
Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς).  Το ετήσιο βραβείο λαµβάνει η χώρα που αποδεδειγµένα 
αποδεικνύει συνεχόµενη πρόοδο στην Οδική Ασφάλεια µε στρατηγική αντιµετώπιση του 
προβλήµατος σε όλα τα επίπεδα των κυβερνητικών αρµοδιοτήτων. 

Το βραβείο παραδόθηκε στον κ. Shane Ross, Υπουργό Μεταφορών, Τουρισµού και Αθληµάτων της 
Ιρλανδίας, στη διάρκεια ειδικής εκδήλωσης στις Βρυξέλλες. 

Η Ιρλανδία ήταν η δεύτερη καλύτερη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2018, σε σχέση µε τους 
ανθρώπους που χάνουν τη ζωή τους στο δρόµο (νεκροί ανά εκατοµµύριο κατοίκους) και έχει 
ανέβει 5 θέσεις στη συγκεκριµένη κλίµακα από το 2010 (που ήταν 7η χώρα). Η Ιρλανδία έχει 
µειώσει τους νεκρούς κατά 30% από το 2010, σε απόλυτους αριθµούς. Αντίστοιχα, οι νεκροί έχουν 
αυξηθεί, την τελευταία περίοδο, σε χώρες που αναφέρονται ως ασφαλείς, όπως είναι η Σουηδία και 
η Ολλανδία. 

Σύµφωνα µε το ETSC, η καλή επίδοση στον τοµέα της οδικής ασφάλειας οφείλεται στη δηµιουργία 
ειδικού φορέα για την Οδική Ασφάλεια(Οργανισµός Οδικής Ασφάλειας), που δηµιουργήθηκε από 
την κυβέρνηση και ο οποίος λειτουργεί µε µακροπρόθεσµο στρατηγικό σχεδιασµό για τη µείωση 

Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς» 
Νεµέσεως 2, Αθήνα 112 53, Τηλ.: 210.86.20.150,  Fax: 210.86.20.007 

e-mail: info@ioas.gr, website: www.ioas.gr 

Το Ι.Ο.ΑΣ. έχει πιστοποιηθεί σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 9001:2008, 14001:2004, 39001:2012, 29990:2010 

mailto:info@ioas.gr
http://www.ioas.gr


των τροχαίων δυστυχηµάτων, θέτει συγκεκριµένους στόχους, και η αποτελεσµατικότητά του 
παρακολουθείται και αξιολογείται σε τακτά χρονικά διαστήµατα. Τα τελευταία έτη έγιναν 
σηµαντικές προσπάθειες για την αντιµετώπιση της επικίνδυνης οδήγησης λόγω υπερβολικής 
ταχύτητας, καθώς και της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ. 

Ο κύριος Antonio Avenoso, Εκτελεστικός Διευθυντής του ETSC, είπε τα εξής:  
«Η Ιρλανδία έχει επιδείξει µεγάλη πρόοδο στην οδική ασφάλεια τα τελευταία χρόνια, 
αναγνωρίζοντας παράλληλα τα σηµεία όπου απαιτούνται µεγαλύτερες προσπάθειες – όπως 
βελτίωση της ασφάλειας για τους ποδηλάτες. Αυτό που ξεχωρίζει στην περίπτωση της Ιρλανδίας, 
είναι η στρατηγική αντιµετώπιση της οδικής ασφάλειας: ανάλυση των δεδοµένων, στοχοθεσία και 
έλεγχοι που διασφαλίζουν ότι υλοποιούνται τα έργα και οι στόχοι που έχουν αναληφθεί. Εάν κάθε 
χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατάφερνε να έχει τα ίδια επίπεδα οδικής ασφάλειας µε την 
Ιρλανδία, τότε θα µειώνονταν οι θάνατοι στους δρόµους κατά 40%. Σήµερα, πολλές χώρες 
παρουσιάζουν στοιχεία στασιµότητας ή και οπισθοδρόµησης. Μπορούµε να µάθουµε πολλά από 
την περίπτωση της Ιρλανδίας – είναι ένα πρότυπο για την Ευρωπαϊκή Ένωση». 

Αξιολόγηση της προόδου της ΕΕ στην Οδική Ασφάλεια – νέα έκθεση δηµοσιεύθηκε 
σήµερα 

Η πρόοδος της Ιρλανδίας είναι αξιοσηµείωτη σε σχέση µε τη στασιµότητα που παρατηρείται 
πρόσφατα στην ΕΕ συνολικά. Ο αριθµός των νεκρών στους δρόµους µειώθηκε µόνο κατά 1% το 
τελευταίο έτος και κατά 4% συνολικά τα τελευταία 5 χρόνια, σύµφωνα µε την Ετήσια Έκθεση του 
Δείκτη Οδικής Ασφάλειας που δηµοσιεύθηκε σήµερα. 

Ο στόχος της ΕΕ να µειωθούν κατά το ήµισυ οι νεκροί στους δρόµους τη δεκαετία έως το 2020 
φαίνεται ότι δεν µπορεί να επιτευχθεί, καθώς θα έπρεπε να πραγµατοποιηθεί µία ετήσια µείωση για 
τα έτη 2019 και 2020 της τάξης του 21%,, κάτι που δεν έχει ξαναγίνει. 

Σε πολλά κράτη µέλη, η οδική ασφάλεια δεν ανήκει πια στις βασικές προτεραιότητες, µε τις 
µειώσεις που γίνονται στην τροχονοµική επιτήρηση και τη µη επένδυση σε ασφαλέστερες 
υποδοµές.  

Οι µεγαλύτερες και πιο τολµηρές πρωτοβουλίες της ΕΕ για την οδική ασφάλεια – ο εκσυγχρονισµός 
των ελάχιστων χαρακτηριστικών οδικής ασφάλειας των οχηµάτων και η σηµαντική αύξηση του 
πεδίου εφαρµογής της οδηγίας διαχείριση ασφάλειας των υποδοµών – οριστικοποιήθηκαν τους 
τελευταίους µήνες, µετά από καθυστέρηση ετών. Αυτά τα καλοδεχούµενα µέτρα, όµως, θα 
χρειαστούν αρκετά χρόνια ώστε να εφαρµοστούν πλήρως. Το ETSC καλεί το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και τους Επιτρόπους να θέσουν την οδική ασφάλεια ως προτεραιότητα από την πρώτη 
κιόλας µέρα. 
Ο αριθµός των νεκρών και των τραυµατιών στους δρόµους της ΕΕ είναι ακόµη απαράδεκτα 
υψηλός, µε περίπου 500 νεκρούς κάθε εβδοµάδα, το ισοδύναµο δηλαδή µε 3 αεροπλάνα Boeing 
737 που πέφτουν και σκοτώνονται όλοι οι επιβαίνοντες. 

Ο κ. Avenoso σχολίασε τα εξής: 
«Τις επόµενες εβδοµάδες και µήνες, τα νεοεκλεγµένα µέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα 
λάβουν τις θέσεις τους και νέοι Επίτροποι θα ορισθούν, µαζί µε 3 προέδρους στους βασικούς 
οργανισµούς της ΕΕ. Είναι καθοριστικό η νέα ηγεσία να ορίσει τα ίδια υψηλά επίπεδα στόχευσης 
για την οδική ασφάλεια όπως παρατηρήθηκε το τελευταίο έτος στην ΕΕ– δεν θα πρέπει να 
παραµείνουν άπραγοι». 

Η κυρία Βασιλική Δανέλλη-Μυλωνά, Πρόεδρος του Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς, δήλωσε τα εξής: «Το 
πρότυπο της Ιρλανδίας αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγµα επιτυχούς σύµπραξης του ιδιωτικού µε 
το δηµόσιο τοµέα που παρουσίασε αξιοθαύµαστα αποτελέσµατα. Υπάρχει πλέον η γνώση και η 
τεκµηρίωση και για τη χώρα µας. Το ζητούµενο είναι να υπάρξει και κρατική υποστήριξη ώστε το 
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τεράστιο αυτό ζήτηµα ζωής και θανάτου, ιδιαίτερα για τους νέους µας, να αποτελέσει απόλυτη 
προτεραιότητα.» 

Η Έκθεση «2019 ETSC Road Safety Performance Index Report» µπορεί να βρεθεί στην ιστοσελίδα 
του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Ασφάλειας Μεταφορών (ETSC) http://www.etsc.eu/pin13  

E  

Θνησιμότητα (θάνατοι από τροχαία δυστυχήματα ανά εκατομμύριο κατοίκων) το 2018 (σε σύγκριση με τη 
θνησιμότητα το 2010) στις χώρες που συμμετέχουν στον Ετήσιο Δείκτη Οδικής Ασφάλειας από το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών (ETSC). ‡ χώρες εκτός ΕΕ που συμμετέχουν στο πρόγραμμα PIN του ETSC * 
Οι προσωρινές εκτιμήσεις σε εθνικό επίπεδο που χρησιμοποιήθηκαν ως τελικοί απολογισμοί για το 2018, δεν 
είναι ακόμη διαθέσιμες κατά τη στιγμή της εκτύπωσης της Έκθεσης. ** Τα στοιχεία για το Ηνωμένο Βασίλειο 
για το 2018 είναι οι προσωρινές εκτιμήσεις για τη Μεγάλη Βρετανία για το έτος που λήγει τον Ιούνιο του 2018 
σε συνδυασμό με τις εκτιμήσεις για τη Βόρεια Ιρλανδία για το ημερολογιακό έτος 2018.

------------ 

Σχετικά µε το ETSC Το ETSC είναι ένας ανεξάρτητος Μη Κερδοσκοπικός Οργανισµός µε έδρα τις Βρυξέλλες 
και αποσκοπεί στη µείωση του αριθµού των θανάτων και των τραυµατισµών στις µεταφορές στην Ευρώπη. 
https://etsc.eu 

Σχετικά µε το ΙΟΑΣ «Πάνος Μυλωνάς» Το Ελληνικό Ινστιτούτο Έρευνας και Εκπαίδευσης για την Οδική 
Ασφάλεια (ΙΟΑΣ) «Πάνος Μυλωνάς» αποτελεί ανεξάρτητο Μη Κυβερνητικό Οργανισµό που ιδρύθηκε το 2005 
µε όραµα έναν κόσµο χωρίς τροχαία δυστυχήµατα και σκοπό την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των 
πολιτών και τη στήριξη της Πολιτείας σε πολιτικές και δράσεις πρόληψης για τη µείωση της τροχαίων 
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δυστυχηµάτων, µέσα από την ενηµέρωση, έρευνα και εκπαίδευση για την πρόληψη των τροχαίων 
συµβάντων. 
http://www.ioas.gr/
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