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Πξνζέγγηζε “Αζθαινύο πζηήκαηνο” (1/2)




Γελ είλαη απνδεθηό ζήκεξα δηεζλώο λα ζεκεηώλνληαη ζάλαηνη
ή ζνβαξνί ηξαπκαηηζκνί ζηελ νδηθή θπθινθνξία.
Αλαγλσξίδνληαη ε θπζηθή εππάζεηα ηνπ αλζξώπηλνπ ζώκαηνο,
νη δπλαηόηεηεο θαη νη πεξηνξηζκνί θαζώο θαη ηα ιάζε ησλ
ρξεζηώλ.
Η θύξηα επζύλε γηα ηελ Οδηθή Αζθάιεηα αλήθεη ζηνπο
αξκόδηνπο γηα ηνλ ζρεδηαζκό θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ
πζηήκαηνο ηεο Οδηθήο Κπθινθνξίαο.
Οη ππεύζπλνη κεραληθνί γηα ηνλ ζρεδηαζκό θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ
νδώλ, ε βηνκεραλία ησλ νρεκάησλ, ε Τξνραία θαη νη Πνιηηηθνί
είλαη ππεύζπλνη γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ ζπζηήκαηνο. Oη ρξήζηεο
είλαη ππεύζπλνη γηα ηελ ηήξεζε ησλ θαλόλσλ νδηθήο
θπθινθνξίαο.
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Πξνζέγγηζε “Αζθαινύο πζηήκαηνο” (2/2)






Αληηκεηώπηζε ησλ πξνβιεκάησλ νδηθήο αζθάιεηαο κε
ζπζηεκηθή πξνζέγγηζε ιακβάλνληαο ππόςε όηη ηα κέξε ηνπ
ζπζηήκαηνο ηεο νδηθήο θπθινθνξίαο είλαη αιιειέλδεηα θαη
αιιεινεπεξεάδνληαη.
Απαηηείηαη ε πξνζαξκνγή ηνπ ζρεδηαζκνύ ηνπ ζπζηήκαηνο
ζηηο αλάγθεο θαη ηνπο πεξηνξηζκνύο ηωλ ρξεζηώλ θαη όρη ην
αληίζηξνθν.
Η νινθιεξωκέλε πξνζέγγηζε ηεο νδηθήο αζθάιεηαο
επηηπγράλεηαη κε ηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ηξαηεγηθώλ
ρεδίωλ.

ΔΜΠ – 15 Μαξηίνπ 2011

2

Η ζπνπδαηόηεηα ηνπ ηξαηεγηθνύ ρεδηαζκνύ
Σην πιαίζην ηεο πξνζέγγηζεο “Αζθαινύο πζηήκαηνο”
πξνβιέπεηαη Σηξαηεγηθόο Σρεδηαζκόο κε ηελ αλάπηπμε θαη
ζπληνληζκέλε εθαξκνγή δξάζεσλ Οδηθήο Αζθάιεηαο, νξηζκέλεο
ρξνληθήο δηάξθεηαο θαη κε ζπγθεθξηκέλνπο πνζνηηθνύο
ζηόρνπο.
Με ηελ επηηπρή εθπόλεζε θαη εθαξκνγή Σηξαηεγηθώλ Σρεδίσλ
εμαζθαιίδνληαη:

• δέζκεπζε ηεο Πνιηηείαο θαη επαξθήο ρξεκαηνδόηεζε γηα ηελ
επίηεπμε ησλ ζηόρσλ
• εθαξκνγή νινθιεξωκέλεο πνιηηηθήο
• απνηειεζκαηηθόο ζπληνληζκόο, παξαθνινύζεζε θαη
αμηνιόγεζε όισλ ησλ δξάζεσλ
• δηαρξνληθόηεηα ησλ πξνζπαζεηώλ
• ζπλαίλεζε ηεο Κνηλσλίαο
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Αξηζκόο λεθξώλ ζηα νδηθά αηπρήκαηα ζηελ Διιάδα
(2000-2010)
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Κπξηόηεξεο αδπλακίεο ζηελ αληηκεηώπηζε ηνπ
πξνβιήκαηνο ηωλ νδηθώλ αηπρεκάηωλ ζηελ Διιάδα (1/2)
• Γελ έρεη γίλεη θαηαλνεηό όηη ε Οδηθή Αζθάιεηα είλαη επηζηήκε.
• Φακειό επίπεδν Παηδείαο Οδηθήο Αζθάιεηαο.
• Γελ έρεη δνζεί πξνηεξαηόηεηα ζηελ αληηκεηώπηζε ησλ νδηθώλ
αηπρεκάησλ από ηελ Πνιηηεία θαη ηελ Κνηλσλία, αλάινγε κε
ηηο ζνβαξέο απώιεηεο ζε λεθξνύο θαη ηξαπκαηίεο.
• Απνηπρία ζηελ νπζηαζηηθή ελεκέξωζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ηωλ πνιηηώλ θαη ζηελ επίηεπμε ζπλαίλεζήο ηνπο.
Κξίζηκνο ν ξόινο ησλ ΜΜΔ.
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Κπξηόηεξεο αδπλακίεο ζηελ αληηκεηώπηζε ηνπ
πξνβιήκαηνο ηωλ νδηθώλ αηπρεκάηωλ ζηελ Διιάδα (2/2)
• Γελ εθαξκόζζεθαλ απνηειεζκαηηθά ηα δύν Σηξαηεγηθά
Σρέδηα, κε εμαίξεζε ηελ πεξίνδν 2000-2002 όπνπ ππήξμε θαη
ζεακαηηθή κείσζε θαηά 20% ησλ λεθξώλ. Μνλαδηθή πεξίνδνο
νπζηαζηηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο Γηππνπξγηθήο Δπηηξνπήο θαη
απνηειεζκαηηθήο επηηήξεζεο ηεο θπθινθνξίαο.

• Αλεπαξθήο επηηήξεζε ηεο θπθινθνξίαο.
• Αλεπαξθήο ζπληήξεζε ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ, εηδηθά ηνπ αζηηθνύ
θαη ηνπ επαξρηαθνύ.
• Αλεπαξθήο ρξεκαηνδόηεζε.
• Αλεπαξθήο παξαθνινύζεζε, αμηνιόγεζε θαη ινγνδνζία.
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Δπξωπαϊθή ηξαηεγηθή Οδηθήο Αζθάιεηαο


Δπξωπαϊθό ρέδην Γξάζεο γηα ηελ νδηθή αζθάιεηα, 2011-2020
Ο απιθμόρ ηων νεκπών ζε οδικά αηςσήμαηα ηο έηορ 2020, να είναι μειωμένορ καηά
50% ζε ζσέζη με ηον απιθμό ηων νεκπών ηος έηοςρ 2010.
–

Βειηίσζε ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο θαηάξηηζεο ησλ ρξεζηώλ ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ.

–

Αύμεζε ηεο ηθαλόηεηαο επηβνιήο ησλ θαλόλσλ νδηθήο θπθινθνξίαο.

–

Αζθαιέζηεξε νδηθή ππνδνκή.

–

Αζθαιέζηεξα νρήκαηα.

–

–

–



Πξνώζεζε ηεο ρξήζεο ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο γηα ηε βειηίσζε ηεο νδηθήο
αζθάιεηαο.

Βειηίσζε ησλ ππεξεζηώλ παξνρήο πξώησλ βνεζεηώλ θαη κεηαηξαπκαηηθήο
πεξίζαιςεο.
Πξνζηαζία ησλ επάισησλ ρξεζηώλ ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ.

Οδεγία γηα ηε δηαρείξηζε ηεο αζθάιεηαο ηωλ νδηθώλ ππνδνκώλ (2008/96/EC)
Έλεγσορ Οδικήρ Αζθάλειαρ, Επιθεώπηζη Οδικήρ Αζθάλειαρ, Αξιολόγηζη Επιπηώζεων
Οδικήρ Αζθάλειαρ.
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ηξαηεγηθό ρέδην γηα ηε βειηίωζε ηεο Οδηθήο
Αζθάιεηαο ζηελ Διιάδα, 2011-2020 (1/2)
• Έξγν ππό εθπόλεζε από ηνλ Τνκέα Μεηαθνξώλ θαη
Σπγθνηλσληαθήο Υπνδνκήο ηνπ Δ.Μ.Π. γηα ινγαξηαζκό ηνπ
Υπνπξγείνπ Υπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ.
• Υηνζέηεζε ηνπ λένπ επξσπατθνύ ζηόρνπ: ο αριθμός ηων
νεκρών ζε οδικά αηστήμαηα ηο έηος 2020, να είναι μειωμένος
καηά 50% ζε ζτέζη με ηον αριθμό ηων νεκρών ηοσ έηοσς
2010. Καζνξηζκόο θαη ελδηάκεζσλ ζηόρσλ.
• Δπηζηεκνληθόο Υπεύζπλνο: Καζεγεηήο Γεώξγηνο Καλειιαΐδεο
Δξεπλεηηθή νκάδα: Αλ. Καζεγεηήο Γηώξγνο Γηαλλήο, Γξ. Σνθία
Βαξδάθε, Αιεμάλδξα Λαΐνπ, Φξπζνύια Βνύιγαξε, ζε
ζπλεξγαζία κε ηελ Καζεγήηξηα Μάγδα Πηηζηάβα.
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ηξαηεγηθό ρέδην γηα ηε βειηίωζε ηεο Οδηθήο
Αζθάιεηαο ζηελ Διιάδα, 2011-2020 (2/2)
• Απνηίκεζε ηεο εθαξκνγήο ησλ πξνεγνύκελσλ Σηξαηεγηθώλ
Σρεδίσλ νδηθήο αζθάιεηαο.
• Καηαγξαθή, αλάιπζε θαη αμηνιόγεζε
παξαγόλησλ νδηθήο αζθάιεηαο ζηελ Διιάδα.

ησλ

θξίζηκσλ

• Καηαγξαθή, αλάιπζε θαη αμηνιόγεζε ησλ επξσπατθώλ θαη
δηεζλώλ εμειίμεσλ ζηελ νδηθή αζθάιεηα.
• Καζνξηζκόο ζηξαηεγηθνύ ζθνπνύ θαη πνζνηηθώλ ζηόρσλ.
• Γηακόξθσζε δνκήο ηνπ Σηξαηεγηθνύ Σρεδίνπ θαη αλάπηπμε
επηκέξνπο πξνγξακκάησλ νδηθήο αζθάιεηαο.

• Αλάπηπμε πιαηζίνπ εθαξκνγήο, παξαθνινύζεζεο
αμηνιόγεζεο ηνπ Σηξαηεγηθνύ Σρεδίνπ.
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Γνκή ηξαηεγηθνύ ρεδίνπ Οδηθήο Αζθάιεηαο, 2011-2020
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Παηδεία Οδηθήο Αζθάιεηαο (1/2)
Η νδηθή αζθάιεηα πξέπεη λα αλαβαζκηζζεί ζε «αμία», δειαδή λα
απνηειέζεη κέηξν αμηνιόγεζεο πξνζώπσλ θαη ζπκπεξηθνξάο θαη
ηδέα πνπ λα θαζνξίδεη ηε λννηξνπία. Τόηε κπνξεί λα επέιζεη κηα
πξννδεπηηθή αιιαγή ζηελ παηδεία ηεο νδηθήο αζθάιεηαο.
Η ξηδηθή αλαβάζκηζε ηεο παηδείαο νδηθήο αζθάιεηαο απνηειεί έλα
καθξνρξόλην εμειηθηηθό κεηαζρεκαηηζκό. Δίλαη εξαζηηερληθή θαη
αλεπαξθήο ε αληηκεηώπηζε ηεο παηδείαο νδηθήο αζθάιεηαο σο κηαο
βξαρππξόζεζκεο δηαδηθαζίαο.
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Παηδεία Οδηθήο Αζθάιεηαο (2/2)
Η Παηδεία νδηθήο αζθάιεηαο πνπ ζπλδέεηαη κε ηηο αμίεο, ηηο ζηάζεηο
θαη ηηο πξνζδνθίεο, θαηεπζύλεη θαη θηλεηνπνηεί ζπκπεξηθνξέο.

Γελ αξθεί λα επηθεληξώζνπκε ην ελδηαθέξνλ καο κόλνλ ζηα
άηνκα. Δίλαη επίζεο αλαγθαίν λα ζεσξήζνπκε ηελ Παηδεία Οδηθήο
Αζθάιεηαο
ησλ
Οξγαληζκώλ
θαη
ησλ
Φνξέσλ
πνπ
δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνλ ζρεδηαζκό κέηξσλ νδηθήο αζθάιεηαο θαη
ζηελ επηηήξεζε ηεο θπθινθνξίαο, ηελ Παηδεία Οδηθήο Αζθάιεηαο
ησλ νξγάλσλ ηεο Κπβέξλεζεο πνπ απνθαζίδνπλ γηα ηηο πνιηηηθέο
θαη ηηο πξνηεξαηόηεηεο, θαζώο θαη ηεο Κνηλσλίαο επξύηεξα.
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Μέηξα άκεζεο πξνηεξαηόηεηαο
• Δλζσκάησζε Οδεγίαο 2008/96 θαη νξγάλσζε ησλ Υπεξεζηώλ γηα
ηε δηαρείξηζε ηεο αζθάιεηαο ζην νδηθό δίθηπν.

• Καζηέξσζε σο ππνρξεσηηθνύ ηνπ καζήκαηνο ηεο θπθινθνξηαθήο
αγσγήο.
• Αλαβάζκηζε ηεο εθπαίδεπζεο θαη ησλ εμεηάζεσλ ησλ ππνςεθίσλ
νδεγώλ.
• Δλίζρπζε ηεο επηηήξεζεο ηεο θπθινθνξίαο.
• Παξεκβάζεηο ρακεινύ θόζηνπο ζε ζέζεηο πςεινύ θηλδύλνπ ζην
νδηθό δίθηπν.
• Δλεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηώλ.
• Καηαγξαθή, παξαθνινύζεζε θαη αμηνιόγεζε ησλ κέηξσλ θαη
δξάζεσλ νδηθήο αζθάιεηαο.
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Πξνϋπνζέζεηο γηα ηε βειηίωζε ηεο Οδηθήο
Αζθάιεηαο
• Η εθδήισζε ηζρπξήο πνιηηηθήο βνύιεζεο ζην αλώηαην
Πνιηηεηαθό θαη Πνιηηηθό επίπεδν.
• Αλάπηπμε ηεο Παηδείαο Οδηθήο Αζθάιεηαο.
• Η επαηζζεηνπνίεζε θαη ε ζπλαίλεζε ηωλ πνιηηώλ.
• Η αλάπηπμε ηεο αίζζεζεο ηνπ επείγνληνο.
• Η δέζκεπζε θαη ε ελεξγόο ζπκκεηνρή όισλ ησλ αξκόδησλ
θνξέσλ.

• Η ζπληνληζκέλε θαη δηαρξνληθή εθαξκνγή, παξαθνινύζεζε
θαη αμηνιόγεζε ησλ δξάζεσλ νδηθήο αζθάιεηαο ηνπ
Σηξαηεγηθνύ Σρεδίνπ.
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