
AXA: Συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας 

 

 

Τα οδικά ατυχήματα προκαλούν 1,25 εκατομμύρια θανάτους κάθε χρόνο σε όλον τον κόσμο, 20 – 50 

εκατομμύρια τραυματισμούς και κόστη που αντιστοιχούν στο 1% - 5% του παγκόσμιου ΑΕΠ. Οι χώρες 

χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος επωμίζονται το 91% αυτού του κόστους. 

 

Η ΑΧΑ συμπράττει με τη Nestlé, την Zurich, την Global Road Safety Partnership και τον ΟΗΕ για να 

Ασφαλίσουν μαζί την οδική ασφάλεια, επιλέγοντας με προσοχή τους τρόπους με τους οποίους οι 

ασφαλιστικές εταιρείες ενισχύουν την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων. 

 

Η ΑΧΑ Ελλάδας συμμετέχει ενεργά σε αυτή την παγκόσμια συμμαχία μέσα από τη διαχρονική 

επιμόρφωση παιδιών, νέων, γονέων και ασφαλισμένων και την πρωτοπόρα ένταξη της πρόληψης στο 

μοντέλο λειτουργίας της. 

 

    Η οδική ασφάλεια σήμερα 

 

Τα τροχαία συμβάντα αποτελούν μία από τις κυρίαρχες αιτίες θανάτου παγκοσμίως. 1,25 εκατομμύρια 

άνθρωποι κάθε χρόνο, δηλαδή 3.400 κάθε μέρα ή 141 κάθε ώρα, υπολογίζεται ότι χάνουν τη ζωή τους 

στους δρόμους, ενώ 30 με 50 εκατομμύρια επιπλέον τραυματίζονται. Τα οδικά ατυχήματα ευθύνονται 

για περισσότερους θανάτους από τη μαλάρια, τις αυτοκτονίες και τις δολοφονίες και αποτελούν τη 

μοναδική αιτία που βρίσκεται στην πρώτη δεκάδα με τα πιο συχνά αίτια θανάτου (Παγκόσμιος 

Οργανισμός Υγείας – WHO), χωρίς να συνδέεται με κάποια ασθένεια. 

 

Υπολογίζεται ότι μέχρι το 2020 οι θάνατοι από τροχαία θα έχουν αυξηθεί στα 1,9 εκατομμύρια λόγω 

της αυξανόμενης κυκλοφορίας οχημάτων, κυρίως στις χώρες χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων, όπου 

αναμένεται να υπάρχουν οι περισσότεροι μελλοντικοί θανατηφόροι τραυματισμοί. Σήμερα 91% των 

τροχαίων συμβαίνουν σε αυτές τις χώρες. 

 

Τα τροχαία συμβάντα έχουν συνολικό κόστος 518 δισεκατομμύρια δολάρια, που αντιστοιχεί σε 1% - 3% 

του ΑΕΠ παγκοσμίως. Όμως σε χώρες χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων το κόστος αυτό κυμαίνεται 

στο 5% και μπορεί να φτάσει έως και 8% - 10% του ΑΕΠ. 

 

Παρόλο που τα τροχαία συμβάντα είναι πάρα πολλά σε αριθμό και ευθύνονται για δραματικές 

κοινωνικές απώλειες είναι σημαντικό να αναφερθεί πως δεν είναι αναπόφευκτα, καθώς η συντριπτική 

τους πλειοψηφία μπορεί να προληφθεί μέσα από στοχευμένες ενέργειες. 

 

2. Ο ρόλος των Ασφαλιστικών Εταιρειών 

 

Ο ασφαλιστικός κλάδος έχει έναν σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει στην οδική ασφάλεια και να 

συμβάλει στον παγκόσμιο στόχο του ΟΗΕ για μείωση των θανάτων και τραυματισμών κατά 50%, ως το 

2020. Με 1 δισεκατομμύριο ασφαλισμένα οχήματα σε όλο τον κόσμο και ασφάλιστρα 626 

δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2016, η ασφάλιση οχημάτων αντιστοιχεί στο 12,8% των συνολικών 

ασφαλίστρων. 

 

Το μοντέλο ασφάλισης ενός οχήματος δείχνει ότι ο ασφαλιστικός κλάδος μπορεί να ενσωματώσει σε 

πολλά στάδια πρωτοβουλίες οδικής ασφάλειας, παρέχοντας οφέλη στους πελάτες και την ευρύτερη 

κοινωνία. 

 

Ειδικοί σε όλο τον κόσμο συμφωνούν για τη μεγάλη δύναμη της ασφαλιστικής αγοράς να αποτελεί 

οδηγό της ασφαλούς μετακίνησης ενισχύοντας την πρόληψη. Τα πιθανά οφέλη για το σύνολο της 



κοινωνίας είναι πολύ μεγάλα, αν συνυπολογίσει κανείς ότι συνδέονται με το περιβάλλον και τη 

δημόσια υγεία. 

 

«Η Αναφορά που έχει δημιουργηθεί για να ενισχύσει τη συμμετοχή του ασφαλιστικού κλάδου στην 

οδική ασφάλεια, υποστηρίζει το όραμα του ΟΗΕ για έναν κόσμο που αντιλαμβάνεται τους κινδύνους, 

έναν κόσμο όπου ο ασφαλιστικός κλάδος απολαμβάνει την εμπιστοσύνη του κοινού και διαδραματίζει 

έναν ολοκληρωμένο ρόλο στη δημιουργία μιας υγιούς, ασφαλούς, ανθεκτικής και βιώσιμης κοινωνίας» 

αναφέρει ο Butch Bacani, Programme Leader, UN Environment’s Principles for Sustainable Insurance 

Initiative (UNPSI). 

 

3. Οι ενέργειες πρόληψης οδικών ατυχημάτων που έχει υλοποιήσει η ΑΧΑ Ασφαλιστική 

 

Με οδηγό την αποστολή «να δίνουν δύναμη στους πελάτες να ζουν καλύτερα» οι άνθρωποι της ΑΧΑ 

στην Ελλάδα έχουν προχωρήσει σε σημαντικές πρωτοβουλίες: 

 

    Δημιούργησαν την ΑΧΑ – Driving Academy, ένα μοναδικό πρόγραμμα στην ελληνική αγορά, μέσα 

από το οποίο νέοι οδηγοί, πελάτες της Εταιρείας εκπαιδεύονται πρακτικά στην ασφαλή, τεχνική και 

οικονομική οδήγηση και ακολούθως λαμβάνουν μείωση στο ποσό της ασφάλισής τους. 

 

• Έχουν συνάψει πολυετή στρατηγική συνεργασία με το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος 

Μυλωνάς», χάρις στην οποία έχουν εκπαιδευτεί μέχρι σήμερα 30.000 μαθητές Γυμνασίου – 

Λυκείου σε όλη τη χώρα. 

• Μέσα από το πρόγραμμα «Οδηγώ λίγο – Πληρώνω λίγο», προσφέροντας μειωμένο κόστος 

ασφάλισης σε οδηγούς που δεν χρησιμοποιούν πολύ το όχημά τους. 

• Δίνουν τη δυνατότητα στους οδηγούς να αξιολογούν και να βελτιώνουν την οδηγική τους 

συμπεριφορά μέσα από την εφαρμογή “AXA Drive”. 

• Συμμετέχουν εθελοντικά στις «Νύχτες Χωρίς Ατυχήματα» ενημερώνοντας τον κόσμο για 

θέματα αλκοόλ και οδήγησης. 

 

«Η οδική ασφάλεια αποτελεί για εμάς κρίσιμο θέμα καθώς ταλανίζει την ελληνική κοινωνία και είναι 

στενά συνδεδεμένο με τη στρατηγική μας. Επικεντρωνόμαστε στην κατανόηση των αναδυόμενων 

κινδύνων και στις νέες ανάγκες των ασφαλισμένων για να προσφέρουμε εργαλεία και μοναδικές 

δυνατότητες εκπαίδευσης, σε συνεργασία με κορυφαίους οργανισμούς της χώρας μας. Μαζί 

μαθαίνουμε πώς μπορούμε να ζούμε πιο υπεύθυνα, άρα πιο ήρεμα» επισημαίνει η Λένα Πλαΐτη, 

Διευθύντρια Επικοινωνίας της ΑΧΑ Ασφαλιστικής. 
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