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� ∆εν είναι αποδεκτό σήµερα διεθνώς να σηµειώνονται θάνατοι ή σοβαροί

τραυµατισµοί στην οδική κυκλοφορία. 

� Η κύρια ευθύνη για την Οδική Ασφάλεια ανήκει στους αρµόδιους για τον

σχεδιασµό και τη λειτουργία του Συστήµατος της Οδικής Κυκλοφορίας. 

Οι υπεύθυνοι µηχανικοί για τον σχεδιασµό και τη λειτουργία των οδών, 
η βιοµηχανία των οχηµάτων, η Τροχαία και οι Πολιτικοί είναι υπεύθυνοι

για την ασφάλεια του συστήµατος. 

� Oι χρήστες είναι υπεύθυνοι για την τήρηση των κανόνων οδικής

κυκλοφορίας.

Προσέγγιση “Ασφαλούς Συστήµατος” (1/2)

ΤΜΣΥ-ΕΜΠ / 6 Απριλίου 2012
2



� Αντιµετώπιση των προβληµάτων οδικής ασφάλειας µε συστηµική

προσέγγιση, λαµβάνοντας υπόψη ότι τα µέρη του συστήµατος της

οδικής κυκλοφορίας είναι αλληλένδετα και αλληλοεπηρεάζονται. 

� Απαιτείται η προσαρµογή του σχεδιασµού του συστήµατος στους

φυσικούς, αντιληπτικούς και γνωστικούς περιορισµούς και στις ανάγκες
των χρηστών καθώς και η διαµόρφωση συγχωρητικού περιβάλλοντος

και συγχωρητικής συµπεριφοράς στην κυκλοφορία. 

Προσέγγιση “Ασφαλούς Συστήµατος” (2/2)
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� ∆εν έχει γίνει κατανοητό / αποδεκτό ότι η Οδική Ασφάλεια είναι επιστήµη. 

� Χαµηλό επίπεδο Παιδείας Οδικής Ασφάλειας.

� ∆εν εφαρµόζεται, ουσιαστικά, ο Στρατηγικός Σχεδιασµός για τη βελτίωση

της οδικής ασφάλειας.

• ∆εν έχει δοθεί προτεραιότητα στην αντιµετώπιση των οδικών ατυχηµάτων από

την Πολιτεία και την Κοινωνία, ανάλογη µε τις σοβαρές απώλειες σε νεκρούς

και τραυµατίες.

• Αποτυχία στην ουσιαστική ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών

και στην επίτευξη συναίνεσής τους. Κρίσιµος ο ρόλος των ΜΜΕ.

• Ασάφεια καθηκόντων και υπευθυνοτήτων στον σχεδιασµό και στην εφαρµογή

των αναγκαίων µέτρων για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας.

Κυριότερες αδυναµίες στην αντιµετώπιση του προβλήµατος των

οδικών ατυχηµάτων στην Ελλάδα
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Πηγή: ETSC, 2011
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Μέσος όρος ΕΕ

Μέσος όρος ΕΕ

Αριθµός νεκρών στα οδικά ατυχήµατα ανά εκατοµµύριο κατοίκων

(ΕΕ27)
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� Ποσοτικός στόχος:

Οι νεκροί στα οδικά ατυχήµατα το έτος 2020, να είναι λιγότεροι από 640.

� Σκοπός του Στρατηγικού Σχεδίου είναι: 

η Ανάπτυξη Παιδείας Οδικής Ασφάλειας (Road Safety Culture) 

Ενδιάµεσος στόχος για την πρώτη πενταετία: 

οι νεκροί στα οδικά ατυχήµατα το έτος 2015 να είναι λιγότεροι από 880.

Στρατηγικό Σχέδιο Οδικής Ασφάλειας, 2011-2020
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∆οµή Στρατηγικού Σχεδίου 2011-2020 
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� Η Παιδεία Οδικής Ασφάλειας συνδέεται µε θετική στάση για την οδική

ασφάλεια και µε απόρριψη των επικίνδυνων συµπεριφορών στην οδήγηση. 
Συνδέεται επίσης µε την εφαρµογή ενός αποτελεσµατικού συστήµατος

µέτρων οδικής ασφάλειας και µε την αποδοχή τους από την Κοινωνία. 

� Η παιδεία οδικής ασφάλειας αναφέρεται στην ουσιαστική καλλιέργεια της

προσωπικότητας του ατόµου και στον τρόπο σκέψης και συµπεριφοράς

του. Στο πλαίσιο αυτό η οδική ασφάλεια πρέπει να αναδειχθεί σε αξία, να
αναγνωρίζεται δηλαδή από ένα σύνολο ανθρώπων ως σηµαντική για τους

ίδιους και να αποτελέσει µέτρο αξιολόγησης προσώπων και συµπεριφοράς.

� Η έννοια της ‘Παιδείας Οδικής Ασφάλειας’ αναφέρεται στις αξίες, στις
στάσεις και στις συµπεριφορές όχι µόνο των µεµονωµένων ατόµων αλλά

και της οικογένειας, της κοινότητας, των µελών των δραστηριοποιούµενων

οργανισµών και φορέων, των οργάνων λήψης απόφασης, των µελών του

κοινοβουλίου και της Κυβέρνησης.

Παιδεία Οδικής Ασφάλειας
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Στις αρµοδιότητες της ∆ιυπουργικής Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας

εντάσσονται:

� η διαµόρφωση εθνικής πολιτικής για την οδική ασφάλεια και η εξέταση των

σχετικών θεµάτων,

� η κατάρτιση σχετικών βραχυπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων Προγραµµάτων

και η παρακολούθηση της εφαρµογής τους,

� ο συντονισµός όλων των συναρµόδιων Υπηρεσιών για τη σωστή εφαρµογή

των προγραµµάτων και µέτρων,

� η παρακολούθηση της εφαρµογής της εθνικής πολιτικής για την οδική

ασφάλεια, η εποπτεία των επιµέρους δράσεων και η αξιολόγηση των

αποτελεσµάτων τους,

� η διασφάλιση των απαιτούµενων πόρων για την υλοποίηση Προγραµµάτων

οδικής ασφάλειας.
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∆ιυπουργική Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας
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Αρχές για τη Βιώσιµη Οδική Ασφάλεια

� Μια µόνο καθοριστική λειτουργία σε κάθε οδό.

� Οµοιογένεια στη µάζα, στην ταχύτητα και στην κατεύθυνση.

� Προβλεψιµότητα της πορείας της οδού και της συµπεριφοράς των

χρηστών της, µέσω αναγνωρίσιµου σχεδιασµού.

� Συγχωρητικό οδικό περιβάλλον και συγχωρητική συµπεριφορά των

χρηστών της οδού.

� Οι χρήστες της οδού έχουν επίγνωση της κατάστασής τους και των

δυνατοτήτων τους.
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Πρόγραµµα «Ασφαλής Οδική Υποδοµή» (1/2)

ΤΜΣΥ-ΕΜΠ / 6 Απριλίου 2012



� Εφαρµογή ολοκληρωµένου προγράµµατος για τη διαχείριση της ασφάλειας

της οδικής υποδοµής

� Ανάπτυξη και εκσυγχρονισµός προδιαγραφών και οδηγιών σχεδιασµού των

οδών

� Σύστηµα διαχείρισης ταχυτήτων

� ∆ιαµόρφωση της οδικής υποδοµής µε συνεκτίµηση των αναγκών των

ηλικιωµένων χρηστών

� Προγράµµατα συντήρησης και βελτίωσης του οδικού δικτύου

� Μητρώο Οδών
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Πρόγραµµα «Ασφαλής Οδική Υποδοµή» (2/2)
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� Σύστηµα εκπαίδευσης και εξετάσεων για την άδεια οδήγησης νέων-
αρχάριων οδηγών

� Εκπαίδευση εκπαιδευτών

� Θέµατα ευαισθητοποίησης / εκπαίδευσης και ανανέωσης αδειών οδηγών

µεγαλύτερης ηλικίας

� Έρευνα αιτιών ατυχηµάτων
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Πρόγραµµα «Ασφαλείς Χρήστες της Οδού»
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� Αναβάθµιση του τεχνικού ελέγχου των οχηµάτων

� Ειδικές ρυθµίσεις για τα βαρέα οχήµατα

� Ειδικές ρυθµίσεις για τα σχολικά λεωφορεία

� Ευφυή συστήµατα υποστήριξης των οδηγών
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� Περιεχόµενο και πλαίσιο ανάπτυξης της εκπαίδευσης οδικής ασφάλειας για

παιδιά και νέους µέχρι 17 ετών

– Προϋποθέσεις για την επιτυχία της εκπαίδευσης οδικής ασφάλειας

– Θέµατα πρακτικής εκπαίδευσης παιδιών

– Επιµόρφωση εκπαιδευτικών

� ∆ραστηριότητες εκπαίδευσης οδικής ασφάλειας σε συνεργασία µε άλλα

Υπουργεία

– ∆ραστηριότητες εκπαίδευσης οδικής ασφάλειας σε θέµατα που σχετίζονται µε

άτοµα µε αναπηρίες

– ∆ράσεις εκπαίδευσης στην οδική ασφάλεια στις Ένοπλες ∆υνάµεις
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Πρόγραµµα «Εκπαίδευση Οδικής Ασφάλειας»
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� Οργάνωση της επιτήρησης της κυκλοφορίας για την οδική ασφάλεια

� Επιτήρηση της συµµόρφωσης µε τους Κανόνες Οδικής Κυκλοφορίας

– Συµµόρφωση µε τα όρια ταχύτητας

– Οδήγηση χωρίς την επήρεια αλκοόλ

– Χρήση ζώνης ασφαλείας, κράνους και µέσων συγκράτησης των παιδιών

– Μη χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση

� Αναβάθµιση των υπηρεσιών της Πυροσβεστικής

� Παρακολούθηση της παραβατικότητας και των οδικών ατυχηµάτων

– Συστηµατική καταγραφή παραβατικότητας

– Βελτίωση καταγραφής των οδικών ατυχηµάτων
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� Μονάδες επέµβασης του Ε.Κ.Α.Β.

� Ειδικές Μονάδες Κέντρων Τραύµατος

� Εκπαίδευση στις πρώτες βοήθειες

� Αποτελεσµατική απόκριση εκτάκτου ανάγκης

� Ψυχολογική υποστήριξη για τα θύµατα οδικών ατυχηµάτων

� Συστηµατική καταγραφή στατιστικών στοιχείων
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Πρόγραµµα «Άµεση Βοήθεια στους Παθόντες»
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Το Στρατηγικό Σχέδιο για τη βελτίωση της Oδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα, 

2011-2020, αναπτύχθηκε από την οµάδα του Τοµέα Μεταφορών και

Συγκοινωνιακής Υποδοµής της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού

Μετσόβιου Πολυτεχνείου, η οποία αποτελείται από τους:

- Γεώργιο Κανελλαΐδη, Καθηγητή (Επιστηµονικό Υπεύθυνο),

- Γιώργο Γιαννή, Αναπληρωτή Καθηγητή,

- Σοφία Βαρδάκη, ∆ιδάκτορα, Ερευνήτρια,

- Αλεξάνδρα Λαΐου, Ερευνήτρια,

- Χρυσούλα Βούλγαρη, Ερευνήτρια,

σε συνεργασία και µε την κα. Μάγδα Πιτσιάβα -Λατινοπούλου, Καθηγήτρια ΑΠΘ
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Οµάδα Εργασίας
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