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Οι Θέσεις του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων για  
την Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα 

Αθήνα, Μάρτιος 2014 
 

 
1. Η Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα 
 
Το 2012, ο ετήσιος αριθµός των νεκρών στα οδικά ατυχήµατα ανερχόταν σε 
περίπου 1,3 εκατοµµύρια παγκοσµίως, στις 27.000 στην Ευρώπη των 27 και στους 
1.000 στην Ελλάδα, καθιστώντας τα οδικά ατυχήµατα ένα από τα σηµαντικότερα 
προβλήµατα της σύγχρονης κοινωνίας παγκοσµίως.  Δυστυχώς, την τελευταία 
δεκαετία, η Ελλάδα καταλαµβάνει σταθερά µία από τις 2 - 3 χειρότερες θέσεις 
στη Ευρώπη των 27, ως αποτέλεσµα της ανεπαρκούς πολιτικής και συνολικής 
προσπάθειας στον τοµέα της οδικής ασφάλειας στη χώρα µας.  Σύµφωνα µε τις 
εκτιµήσεις των Συγκοινωνιολόγων, το οικονοµικό και κοινωνικό κόστος των νεκρών, 
τραυµατιών και υλικών ζηµιών των καταγεγραµµένων οδικών ατυχηµάτων µε 
παθόντες στην Ελλάδα ξεπερνάει τα 3 δις € ετησίως (και ενδεχοµένως 
τριπλασιάζεται εάν υπολογιστεί ο πραγµατικός αριθµός των παθόντων αλλά και τα 
ατυχήµατα µε υλικές ζηµιές µόνο).   
 
Πίνακας 1. Βασικοί Δείκτες Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα και στην Ευρώπη (πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., EC-CARE) 
 

 
 
Στην Ελλάδα, στο δεύτερο µισό του προηγούµενου αιώνα, ο αριθµός των οδικών 
ατυχηµάτων και των παθόντων σε αυτά αυξανόταν συνεχώς έως τα µέσα της 
δεκαετίας του 90, ως αποτέλεσµα της µεγάλης αύξησης του αριθµού των 
κυκλοφορούντων οχηµάτων, της αλόγιστης οργάνωσης της κυκλοφορίας, της 
ανεπάρκειας των υποδοµών και της έλλειψης υπεύθυνης οδικής συµπεριφοράς των 
οδηγών. Από το 1996, ο ετήσιος αριθµός των νεκρών στα οδικά ατυχήµατα (2.500) 
άρχισε να µειώνεται και σταθεροποιήθηκε για µερικά χρόνια στο επίπεδο των 1.600 
νεκρών στα µέσα της περασµένης δεκαετίας. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια µειώθηκε 
εκ νέου και έφτασε  στο σηµερινό επίπεδο των 1.000 νεκρών.  Η σηµαντική 
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µείωση την περίοδο αυτή οφείλεται αφενός στον υπερδιπλασιασµό των 
κυκλοφορούντων οχηµάτων και τις συνεπαγόµενες αλλαγές στα χαρακτηριστικά της 
κυκλοφορίας και της κυκλοφοριακής παιδείας των οδηγών, και αφετέρου στη µερική 
κινητοποίηση της Πολιτείας (ιδιαίτερα της Τροχαίας κατά την περίοδο 1998 - 2004).  
Σηµαντικό ρόλο έχει παίξει επίσης τόσο η αναβάθµιση κατά την τελευταία δεκαετία 
του κύριου οδικού δικτύου της χώρας σε αυτοκινητόδροµους, όσο και η εξέλιξη της 
τεχνολογίας των οχηµάτων (παθητική ασφάλεια) η οποία συµβάλει στη µείωση των 
συνεπειών των ατυχηµάτων. Επιπλέον, η σηµαντική µείωση της τελευταίας 
τετραετίας οφείλεται και στην εισαγωγή του νέου ΚΟΚ το 2007, αλλά και στην 
οικονοµική κρίση και στη συνεπαγόµενη σηµαντική αλλαγή των χαρακτηριστικών 
της κυκλοφορίας και της συµπεριφοράς των οδηγών. 
 
Οι επιδόσεις αυτές της Ελλάδας δεν ήταν όµως ικανές για να βελτιώσουν της θέση 
της ανάµεσα στα κράτη της Ευρώπης των 27 αφού οι επιδόσεις των υπόλοιπων 
κρατών ήταν ακόµη καλύτερες, ως αποτέλεσµα τόσο των συστηµατικών 
προσπαθειών των Αρχών αυτών των κρατών όσο και της γενικότερης βελτίωσης 
του βιοτικού επιπέδου και κατ’ επέκταση της κυκλοφοριακής παιδείας των 
Ευρωπαίων πολιτών. Σε αντίθεση µε τους περισσότερους Ευρωπαίους, οι Έλληνες 
πολίτες εξακολουθούν να  µην έχουν αντιληφθεί ότι µέσα στην πολυπλοκότητα της 
κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων, ταχύτητα και ασφάλεια δεν είναι δυνατόν να 
συνυπάρξουν (εξαίρεση µπορεί να αποτελέσουν τα µέσα µαζικής µεταφοράς και σε 
ένα βαθµό και οι αυτοκινητόδροµοι). Η πλειοψηφία των Ελλήνων οδηγεί επιθετικά 
και µε ταχύτητα ακατάλληλη για τις επικρατούσες κυκλοφοριακές συνθήκες, 
αψηφώντας τον κίνδυνο. 
  
Την τελευταία δεκαπενταετία εκπονήθηκαν στρατηγικά σχέδια οδικής ασφάλειας 
(ΕΜΠ 2001, 2005), τα οποία εισήγαγαν την ανάγκη για έναν πιο οργανωµένο τρόπο 
αντιµετώπισης της οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα.  Στο πλαίσιο των σχεδίων αυτών 
υλοποιήθηκαν αρκετές δράσεις, εντούτοις η συνολική εφαρµογή τους ήταν 
πληµµελής και τα αποτελέσµατα αποτιµήθηκαν κατώτερα των στόχων που τέθηκαν. 
Στο Στρατηγικό Σχέδιο 2011-2020 (ΕΜΠ, 2011) υιοθετήθηκε ο Ευρωπαϊκός 
στόχος της µείωσης κατά 50% του αριθµού των νεκρών έως το 2020, προτάθηκε 
µία νέα αποτελεσµατική δοµή διαχείρισης των προτεινόµενων µέτρων οδικής 
ασφάλειας και εισήχθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα η έννοια της παιδείας οδικής 
ασφάλειας, ως βασικός σκοπός της πολιτικής οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα.  Η 
ανάλυση και οι προτάσεις του στρατηγικού σχεδίου 2011-2020 χρησιµοποιήθηκαν 
και στις παρούσες θέσεις του ΣΕΣ. 
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% Νεκρών 2011 Ελλάδα Ευρώπη-24
Εντός κατοικηµένης
περιοχής

49% 38%

Πεζοί 20% 21%

Μοτοσικλετιστές 27% 12%

Νέοι οδηγοί
(18-24 ετών)

10% 10%

Ηλικιωµένοι οδηγοί
(>64 ετών)

9% 11%

Ατυχήµατα
ενός οχήµατος

58% 31%

2. Προβλήµατα και αιτίες 
 
Ο κατάλογος µε τα προβλήµατα οδικής 
ασφάλειας στην Ελλάδα είναι µακρύς.  
Όµως άλλα προβλήµατα έχουν µεγάλη 
συνεισφορά στους αριθµούς των 
ατυχηµάτων και των θυµάτων σε αυτά και 
άλλα προβλήµατα έχουν µικρότερη έως 
ελάχιστη συνεισφορά. Σύµφωνα µε τις 
εξειδικευµένες αναλύσεις των στοιχείων 
ατυχηµάτων στην Ελλάδα και τη συγκριτική 
τους εξέταση µε αντίστοιχες αναλύσεις (EC-
ERSO, ITF-IRTAD) από την Ευρωπαϊκή 
πραγµατικότητα προκύπτει ότι οι πιο 
κρίσιµοι παράγοντες (κατά σειρά σηµασίας) 
που συµβάλουν στην πρόκληση των οδικών 
ατυχηµάτων και ειδικά των σοβαρών 
ατυχηµάτων, στην Ελλάδα είναι: 
  
• η οδήγηση µε υψηλές ταχύτητες,  
• τα υψηλά ποσοστά κυκλοφορίας µοτοσικλετιστών, 
• τα χαµηλά ποσοστά χρήσης ζώνης και κράνους, ιδίως στους συνεπιβάτες 

• η ανοργάνωτη και απροστάτευτη κυκλοφορία ευάλωτων χρηστών της οδού, 
• η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και µε χρήση κινητού τηλεφώνου, 
• η γενικευµένη επιθετική οδήγηση. 
 
 
Οι βασικές γενεσιουργές αιτίες του υψηλού αριθµού οδικών ατυχηµάτων στην 
Ελλάδα συνοψίζονται παρακάτω. 
 
• Η αστυνόµευση δεν είναι επαρκής (χωρικά και χρονικά) και δεν γίνεται αντιληπτή 
από τον οδηγό για να αλλάξει τη συµπεριφορά του, 

• Η οδική υποδοµή και η συνολική οργάνωση του χώρου και της κυκλοφορίας στις 
πόλεις είναι προσανατολισµένες στα ΙΧ και στην ταχύτητα, αφήνοντας στο 
περιθώριο τους ευάλωτους χρήστες της οδού (πεζοί, δικυκλιστές, κλπ.) και την 
ασφάλειά τους, 

• Το υπεραστικό οδικό δίκτυο (ειδικά το επαρχιακό) έχει ανεπαρκή συντήρηση και 
αρκετές ατέλειες που επιφυλάσσουν πολλές επικίνδυνες εκπλήξεις στους 
οδηγούς, χωρίς να τους συγχωρούν τα λάθη 

• Οι ανεπάρκειες της Πολιτείας αποτελούν κακό παράδειγµα για τους πολίτες, 
• Η Πολιτεία και οι πολίτες αδιαφορούν για την τήρηση των κανόνων και τη σωστή 
κυκλοφοριακή συµπεριφορά, 

• Η προβολή προτύπων κακής οδηγικής συµπεριφοράς (προβεβληµένα πρόσωπα, 
διαφηµίσεις αυτοκινήτων, κλπ.). 

 
Τα βασικά θεσµικά προβλήµατα οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα είναι: 

Πίνακας 2. Βασικά χαρακτηριστικά οδικών 
ατυχηµάτων στην Ελλάδα και στην Ευρώπη 

(πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ, EC-CARE.) 
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• Η αναποτελεσµατική οργάνωση της Δηµόσιας Διοίκησης που έχει ως 
αποτέλεσµα την αδυναµία σωστής και σε βάθος χρόνου εφαρµογής 
οποιασδήποτε δράσης οδικής ασφάλειας, 

• Η ανυπαρξία οργανωµένων δοµών της Πολιτείας µε ευθύνη την οδική ασφάλεια 
και η µη λογοδοσία των φορέων της για την εφαρµογή των δράσεων τους µε 
αποτέλεσµα οι δράσεις να είναι περιορισµένες και χωρίς τα επιθυµητά, πάντα, 
αποτελέσµατα, 

• Η ανυπαρξία κεντρικού φορέα οδικής ασφάλειας µε ουσιαστική ευθύνη, µε 
εξουσία στις υπηρεσίες της Πολιτείας και µε λογοδοσία για τις δράσεις του, 

• Η ανεπαρκής χρηµατοδότηση για την οδική ασφάλεια η οποία συχνά εξαντλείται 
γρήγορα χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσµα, 

• Η αδυναµία κατανόησης πως η οδική ασφάλεια είναι επιστήµη, µάλιστα αρκετών 
και διαφορετικών ειδικοτήτων, και ότι απαιτείται σωστή και διαρκής έρευνα και 
τεκµηρίωση των κάθε είδους αποφάσεων. 

 
 
3. Οι Προτάσεις του ΣΕΣ 
 
Με δεδοµένη την παρούσα κατάσταση της Ελλάδας ως αποτέλεσµα της 
οικονοµικής και κοινωνικής κρίσης, κρίνεται αναγκαίο να δοθεί προτεραιότητα σε 
σοβαρές προσπάθειες για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, αφού η µείωση των 
ατυχηµάτων όχι µόνο συνεπάγεται µεγάλα οικονοµικά οφέλη για την ελληνική 
οικονοµία, αλλά περιλαµβάνει και επενδύσεις που οδηγούν στην ανάπτυξη της 
χώρας (οδικά δίκτυα, κλπ.). Επιπλέον, αρκετές σηµαντικές δράσεις οδικής 
ασφάλειας, (όπως π.χ. η αστυνόµευση) δεν απαιτούν σηµαντικούς 
προϋπολογισµούς, ενώ µπορούν να οδηγήσουν σε θεαµατικά αποτελέσµατα. 
 
Με βάση την παραπάνω συνοπτική ανάλυση, τα πορίσµατα του Στρατηγικού 
Σχεδίου 2011-2020 και γενικότερα τη διεθνή εµπειρία στην αντιµετώπιση των 
οδικών ατυχηµάτων, ο Σύλλογος Ελλήνων  Συγκοινωνιολόγων µε συνεχή παρουσία 
τα τελευταία 35 χρόνια στα συγκοινωνιακά ζητήµατα της χώρας επισηµαίνει τα 
απαραίτητα βήµατα που απαιτούνται προκειµένου να αναστραφεί η πολύ αρνητική 
σηµερινή πορεία, έτσι ώστε µε συστηµατική προσπάθεια και σε βάθος τουλάχιστον 
πενταετίας, το επίπεδο οδικής ασφάλειας στην χώρα µας να πλησιάσει τον 
Ευρωπαϊκό µέσο όρο. 
 
Μία αποτελεσµατική πολιτική οδικής ασφάλειας πρέπει να βασίζεται καταρχάς στη 
θεµελιώδη αρχή που προβλέπει την ενσωµάτωση της ασφαλούς οδήγησης 
σε βάρος της ταχύτητας σε κάθε µικρή ή µεγάλη επιλογή της Πολιτείας και των 
πολιτών. Οι πολίτες οφείλουν να διεκδικήσουν ασφαλέστερες συνθήκες 
κυκλοφορίας παντού (σε βάρος της ταχύτητας) και οι τοπικές, περιφερειακές και 
κεντρικές Αρχές οφείλουν να εγκαταλείψουν τις συνήθειές τους, να εκπονήσουν και 
στη συνέχεια να εφαρµόσουν σχέδια βιώσιµης κινητικότητας ενσωµατώνοντας κατά 
προτεραιότητα όλες τις απαραίτητες δράσεις οδικής ασφάλειας. Τελικός σκοπός 
πρέπει να είναι τόσο ένας νέος τρόπος διαχείρισης και λειτουργίας του δηµόσιου 
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χώρου όσο και η µεσοπρόθεσµη βελτίωση της συµπεριφοράς όλων των χρηστών 
της οδού.  Οι έννοιες του ασφαλούς συστήµατος και της παιδείας οδικής ασφάλειας 
αποτελούν άλλωστε και βασικές κατευθύνσεις του νέου εθνικού στρατηγικού 
σχεδίου 2011-2020. 
 
Επισηµαίνεται ότι τόσο στην Ελλάδα, όσο και διεθνώς έχουν κατά καιρούς 
διαµορφωθεί διάφορα µέτρα και δράσεις οδικής ασφάλειας, συχνά όµως χωρίς να 
τίθενται προτεραιότητες στις δράσεις µε τη σηµαντικότερη επιρροή στη βελτίωση της 
οδικής ασφάλειας, ενώ πολλές φορές αναµιγνύονται µέτρα βραχυπρόθεσµου 
χαρακτήρα µε µακροπρόθεσµες δράσεις και προγράµµατα, χωρίς συγκεκριµένο 
τρόπο εφαρµογής, ώστε τελικά η συνισταµένη πολιτική να µοιάζει περισσότερο µε 
κατάλογο ευχών παρά µε συγκεκριµένα βήµατα επίτευξης των στόχων που τίθενται. 
Αντίθετα σε αυτή την εύκολη πρακτική, ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων 
ιεράρχησε τη σπουδαιότητα και τον τρόπο εφαρµογής των απαραίτητων δράσεων 
και προτείνει τις παρακάτω δράσεις προτεραιότητας: 
 
1. Η δηµιουργία και λειτουργία µίας Κεντρικής Δηµόσιας Αρχής µε συνολική 
ευθύνη για όλες τις δράσεις οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα και τακτική λογοδοσία 
για την πρόοδο των δράσεων και την επιρροή τους στη βελτίωση της οδικής 
ασφάλειας, αποτελεί την πρώτη και θεµελιώδη δράση.  Π.χ. τον ρόλο αυτό θα 
µπορούσε να παίξει µία Γενική Γραµµατεία Οδικής Ασφάλειας υπό την 
καθοδήγηση της Διυπουργικής Επιτροπής, µε τις κατάλληλες αρµοδιότητες και 
την κατάλληλη επιστηµονική και τεχνική υποστήριξη.  Η Αρχή αυτή θα είναι 
υπεύθυνη για: 
- τη θέσπιση και αναθεώρηση των στόχων, 
- τη διασφάλιση και κατανοµή των πόρων, 
- το συντονισµό και τον έλεγχο της εφαρµογής των δράσεων από τους φορείς της 
Πολιτείας, 

- την επικοινωνιακή προώθηση της ασφαλούς συµπεριφοράς και 
- την τακτική λογοδοσία στην Πολιτεία και στους πολίτες. 

 Χωρίς τη λειτουργία της Κεντρικής Δηµόσιας αυτής Αρχής, δεν υπάρχουν 
ουσιαστικές ελπίδες για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα αφού 
όλες οι αρµόδιες υπηρεσίες σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο θα 
συνεχίσουν την όποια προσπάθεια για τα οδικά ατυχήµατα, χωρίς κανέναν 
έλεγχο, επαναλαµβάνοντας δικαιολογίες περί "έλλειψης συντονισµού", ενώ τα 
κάθε είδους συµβουλευτικά όργανα (ΕΣΟΑ, Διακοµµατική Επιτροπή) θα 
συνεχίσουν να διατυπώνουν προτάσεις χωρίς να υπάρχει κάποιος µηχανισµός 
να τις υλοποιήσει. 

 
2. Η εντατικοποίηση της αστυνόµευσης για την οδική ασφάλεια από την 
Τροχαία µε έµφαση στις περισσότερο επικίνδυνες παραβάσεις συµπεριφοράς, 
όπως η ταχύτητα, η χρήση της ζώνης και του κράνους και η οδήγηση υπό την 
επήρεια αλκοόλ ή µε χρήση κινητού τηλεφώνου αποτελεί ίσως την 
καθοριστικότερη δράση για την άµεση µείωση των ατυχηµάτων.  Η σωστά 
σχεδιασµένη, συστηµατική και συνεχής αστυνόµευση που στοχεύει στις 
επικίνδυνες παραβάσεις για την οδική ασφάλεια και όχι στην τυφλή εφαρµογή 
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ενός γραφειοκρατικού ΚΟΚ, είναι αποδεδειγµένα το κατεξοχήν µέτρο που µπορεί 
να οδηγήσει σε θεαµατική βελτίωση της συµπεριφοράς των οδηγών και σε ακόµη 
θεαµατικότερη µείωση των νεκρών και τραυµατιών των οδικών ατυχηµάτων. Ο 
στόχος της αποτελεσµατικής αστυνόµευσης για βελτίωση της συµπεριφοράς του 
οδηγού προϋποθέτει: 
-  ο νέος ΚΟΚ να προβλέπει χαµηλά πρόστιµα µε πολλούς ελέγχους και όχι 
υψηλά πρόστιµα µε ελάχιστους ελέγχους, ιδιαίτερα στην εποχή της 
οικονοµικής κρίσης, 

- τη συστηµατική χρήση νέων τεχνολογιών (κάµερες καταγραφής παραβάσεων, 
κλπ.), οι οποίες οδηγούν και σε πολύ οικονοµικότερη αστυνόµευση, 

- την απλοποίηση του υφιστάµενου πολύπλοκου συστήµατος βεβαίωσης της 
παράβασης και είσπραξης των προστίµων αλλά και επιβολής όλων των 
κυρώσεων (βαθµοί ποινής ΣΕΣΟ, κλπ.) µε τρόπο απόλυτο και διαφανή, 

- τη λεπτοµερή καταγραφή και δηµοσιοποίηση του αριθµού των παραβάσεων, 
των ελέγχων και ειδικά των αποτελεσµάτων των ελέγχων αυτών µε στόχο όχι 
µόνο να µην ατονήσει η αστυνόµευση αλλά και την καλύτερη αποδοχή της από 
τους χρήστες της οδού (οδηγοί, επιβάτες, πεζοί), 

- τη σωστή και στοχευµένη εκπαίδευση των τροχονόµων καθώς και τον 
κατάλληλο εξοπλισµό για όλες τις παραπάνω δράσεις. 

 
3. Η συστηµατική παρακολούθηση της εφαρµογής των δράσεων, του επιπέδου 
οδικής ασφάλειας και όλων των παραγόντων που το επηρεάζουν αποτελεί το 
κατεξοχήν εργαλείο διοίκησης του συστήµατος οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα.  
Η συλλογή, επεξεργασία, ανάλυση και δηµοσιοποίηση των κατάλληλων 
στοιχείων επιτρέπει όχι µόνο τη σωστή τεκµηρίωση των αποφάσεων για την 
εφαρµογή των δράσεων και την αποφυγή των αναποτελεσµατικών µέτρων, αλλά 
και τονώνει τις προσπάθειες των υπηρεσιών και των πολιτών να συνεχίσουν να 
αγωνίζονται µε κάθε τρόπο και θυσία για τη µείωση των οδικών ατυχηµάτων. Για 
το λόγο αυτό χρειάζεται να συλλέγονται και να είναι διαθέσιµα σωστά και 
αξιόπιστα στοιχεία αξιοποιώντας πολυετή πρακτική εµπειρία, εξειδικευµένη 
έρευνα και αναλύσεις αξιολόγησης της αποτελεσµατικότητας των µέτρων ώστε να 
σταµατήσει η επιπόλαια και ατεκµηρίωτη εφαρµογή ακατάλληλων µέτρων µε 
σπατάλη σηµαντικών κονδυλίων χωρίς αποτέλεσµα, αλλά και η αποφυγή 
λογοδοσίας από όλους τους δηµόσιους αλλά και ιδιωτικούς φορείς. 

 
4. Η ανάπτυξη και εφαρµογή ενός αποτελεσµατικού συστήµατος διαχείρισης 
της ασφάλειας της οδικής υποδοµής, αποτελεί τη βάση για τη σταδιακή 
βελτίωση του υπεραστικού και αστικού οδικού δικτύου της Ελλάδας, το οποίο 
µπορεί να δώσει και το καλό παράδειγµα για να βελτιώσουν και οι οδηγοί τη 
συµπεριφορά τους. Το σύστηµα διαχείρισης της ασφάλειας της οδικής υποδοµής 
στην Ελλάδα πρέπει να βασίζεται στη συστηµατική εφαρµογή των διεθνώς 
αποδεκτών προτύπων διαχείρισης οδικής υποδοµής, η οποία περιλαµβάνει την 
µε συστηµατικό τρόπο οργάνωση, συντήρηση και λειτουργία της υποδοµής, 
όπως: 

 - ο έλεγχος οδικής ασφάλειας (στη φάση της µελέτης και της λειτουργίας), 
 - η προληπτική και η έκτακτη συντήρηση, 
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 - οι επεµβάσεις στις επικίνδυνες θέσεις, 
 - η διαχείριση των συµβάντων και ατυχηµάτων 
 - η αξιολόγηση οδικής ασφάλειας και 
 - οι µελέτες επιπτώσεων οδικής ασφάλειας κάθε έργου και επέµβασης. 
  
Για την υλοποίηση των παραπάνω είναι πρώτα από όλα απαραίτητη η άµεση και 
σοβαρή σύνταξη/διαµόρφωση από το ΥΥΠΜΕΔΙ των απαραίτητων απλών και 
εφαρµόσιµων προδιαγραφών και οδηγιών για την κατασκευή έργων και 
επεµβάσεων και των αντίστοιχων εγχειριδίων καλών (και όχι βέλτιστων) 
πρακτικών, συµπεριλαµβανοµένων και εκείνων που αφορούν στις περιοχές 
εκτέλεσης έργων αλλά και στη διαχείριση των συµβάντων.  Για το λόγο αυτό 
πρέπει να αξιοποιηθεί το πλούσιο σχετικό επιστηµονικό υλικό που υπάρχει στην 
Ελλάδα και διεθνώς. Ιδιαίτερη έµφαση πρέπει να δοθεί στη δηµιουργία ενός 
οδικού περιβάλλοντος εύκολα κατανοητού (ειδικά για τους άπειρους και τους 
ηλικιωµένους οδηγούς) που να µην ενέχει κινδύνους και εκπλήξεις στους 
οδηγούς και να συγχωρεί τα λάθη τους. 

 Στη συνέχεια, όλες οι κεντρικές, περιφερειακές και τοπικές υπηρεσίες της χώρας 
πρέπει να εφαρµόσουν συστηµατικά τις νέες προδιαγραφές και οδηγίες τόσο σε 
όλα τα έργα και επεµβάσεις, όσο και στο πλαίσιο της συντήρησης του οδικού 
δικτύου ευθύνης του (εξοπλισµός, οδόστρωµα, φωτισµός, διαγραµµίσεις κλπ), 
έτσι ώστε σε βάθος χρόνου µιας δεκαετίας η οδική υποδοµή της χώρας να 
λειτουργεί πλέον µε κοινά και σωστά χαρακτηριστικά. Η χρηµατοδότηση κάθε 
έργου οδικής υποδοµής πρέπει να εγκρίνεται µετά από την επιτυχηµένη εκτέλεση 
των παραπάνω διαδικασιών ελέγχου. 

 
5. Ο ριζικός επανασχεδιασµός της οδικής υποδοµής και κυκλοφορίας στις 
πόλεις αποτελεί τη θεµελιώδη υποχρέωση κάθε Δηµοτικής Αρχής για να 
σταµατήσει η σηµερινή λειτουργία της πόλης µε τυφλή προτεραιότητα στα 
αυτοκίνητα, στην ταχύτητα και συνεπώς στα ατυχήµατα. Μάλιστα, ο 
επανασχεδιασµός αυτός πρέπει να ενταχθεί µέσα σε ολοκληρωµένα σχέδια 
βιώσιµης αστικής κινητικότητας. Η ασφαλής κίνηση των πεζών, µε διευρυµένα και 
ελεύθερα από πάσης φύσης αντικείµενα, πεζοδρόµια και διασφαλισµένες 
διαδροµές και διαβάσεις είναι µία πρώτη προτεραιότητα ακολουθούµενη από τη 
δηµιουργία υποδοµής για την ασφαλή κίνηση των ποδηλάτων, ιδιαίτερα στους 
κόµβους. Επιπλέον, είναι απαραίτητο να εκπονηθεί και να εφαρµοστεί η πρώτη 
γενιά κατάλληλων σχεδίων για την ασφαλή κυκλοφορία των µοτοσικλετών σε 
κάθε πόλη. 

 Η προστασία των ευάλωτων χρηστών της οδού (πεζοί, δικυκλιστές, ηλικιωµένοι, 
κλπ.) από τα δικά τους λάθη, αλλά και των υπολοίπων χρηστών της οδού πρέπει 
να ενσωµατωθεί στον επανασχεδιασµό της οδικής υποδοµής κάθε πόλης 
(ιδιαίτερα στους κόµβους) µε έµφαση στις σύγχρονες αρχές της βιώσιµης αστικής 
κινητικότητας και όχι µε αποσπασµατικά και τελικώς χωρίς αποτέλεσµα µέτρα. 

 Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητο να συνταχθούν/διαµορφωθούν από το 
ΥΥΠΜΕΔΙ και να εφαρµοστούν από τους Δήµους οι σχετικές αρχές, 
προδιαγραφές και οδηγίες επεµβάσεων στην αστική οδική υποδοµή και 
κυκλοφορία µε βάση και τις διεθνείς καλές πρακτικές, συµπεριλαµβανοµένων 
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εκείνων που αφορούν την υποδοµή για ασφαλή κυκλοφορία πεζών και 
ποδηλατών. Ιδιαίτερη σηµασία και σε αυτήν την περίπτωση έχουν οι 
συστηµατικοί έλεγχοι καλής εφαρµογής και αξιολόγησης των επεµβάσεων για την 
επέκταση των επιτυχηµένων µέτρων και την αποφυγή εκείνων που δεν φέρνουν 
αποτελέσµατα. 

 
6. Ο σχεδιασµός και εφαρµογή µιας ολοκληρωµένης πολιτικής προώθησης της 
ασφαλούς οδηγικής συµπεριφοράς που θα στοχεύει αφενός να γίνει 
κατανοητή η εγγενής επικινδυνότητα της οδήγησης και αφετέρου να γίνει 
συνείδηση κάθε οδηγού, επιβάτη και πεζού η σωστή κυκλοφοριακή 
συµπεριφορά, είναι µια διαρκής προσπάθεια τόσο της Πολιτείας όσο και των 
ίδιων των πολιτών που στοχεύουν σε µια κοινωνία ευθύνης και ευηµερίας. 

 Για πιο άµεσα αποτελέσµατα είναι απαραίτητη η συστράτευση δηµόσιων και 
ιδιωτικών φορέων µε ένα κοινό και δυνατό επικοινωνιακό µήνυµα για να 
συνειδητοποιήσουν όλοι ότι τα ατυχήµατα αφορούν όλους και ότι είναι 
απαραίτητη η αλλαγή συµπεριφοράς, οι χαµηλότερες ταχύτητες παντού, η 
συγκέντρωση στην οδήγηση χωρίς αλκοόλ και κινητό και η συνεχής χρήση ζώνης 
και κράνους.  Οι εκστρατείες αυτές πρέπει να στοχεύουν όχι µόνο σε όλες τις 
οµάδες ευάλωτων χρηστών της οδού (πεζοί, µοτοσικλετιστές, παιδιά, νεαροί και 
ηλικιωµένοι οδηγοί) αλλά και σε εκείνους που απειλούν τις οµάδες αυτές (οδηγοί 
ΙΧ, φορτηγών, κλπ.). Η συστράτευση αυτή πρέπει να στηρίζεται σε σοβαρούς 
προϋπολογισµούς επικοινωνίας για µεγάλη συχνότητα προβολής σε βάθος 
χρόνου. Επιπλέον, οι εκστρατείες αυτές για να έχουν αυξηµένη 
αποτελεσµατικότητα πρέπει πάντοτε να συνδυάζονται και µε τις υπόλοιπες 
δράσεις αστυνόµευσης, επεµβάσεων στην υποδοµή, κλπ.  

 Για πιο µακροπρόθεσµα αποτελέσµατα είναι απαραίτητη αφενός η καλύτερη 
εκπαίδευση των υποψηφίων και νέων οδηγών και αφετέρου η µε κάθε τρόπο 
ενίσχυση της κυκλοφοριακής αγωγής στο σχολείο, στο σπίτι, στη δουλειά και σε 
όλη την καθηµερινότητα, ώστε η σωστή συµπεριφορά στον δρόµο να γίνεται 
συνείδηση από νωρίς για όλους. 

 Αναµφισβήτητα, η πιο αποτελεσµατική επικοινωνιακή πολιτική και κυκλοφοριακή 
αγωγή είναι η συνεχής και εµφανής προσπάθεια της Πολιτείας για ασφαλέστερες 
συνθήκες κυκλοφορίας µε τη φιλότιµη εφαρµογή όλων των προηγούµενων 
δράσεων. 

 
Για να φέρουν όλες οι παραπάνω δράσεις προτεραιότητας βραχυπρόθεσµα και 
µακροπρόθεσµα αποτελέσµατα βελτίωσης της οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα είναι 
απαραίτητο να εφαρµοστούν συστηµατικά και να είναι οπωσδήποτε ενταγµένες 
µέσα στο πλαίσιο των ευρύτερων πολιτικών σχεδιασµού του χώρου και της 
κινητικότητας µέσα και έξω από τις πόλεις. Παράλληλα όµως, όλοι οι αρµόδιοι 
Κυβερνητικοί και µη φορείς οφείλουν να εντατικοποιήσουν τις προσπάθειές τους για 
την εφαρµογή τόσο των παραπάνω δράσεων όσο και όλων των δράσεων της 
αρµοδιότητάς τους. 
 
Οι Έλληνες Συγκοινωνιολόγοι δηλώνουν απερίφραστα την βούλησή τους  να 
συνεισφέρουν µε κάθε τρόπο προς την κατεύθυνση εφαρµογής όλων των 
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παραπάνω δράσεων προτεραιότητας.  Επιπλέον, θα συνεχίσουν ακόµα εντονότερα 
να αναλαµβάνουν πρωτοβουλίες επιστηµονικής τεκµηρίωσης, ενηµέρωσης και 
ευαισθητοποίησης Πολιτείας και πολιτών και θα ενεργοποιήσουν όλες τις δυνάµεις 
τους για την προώθηση των προτεινόµενων δράσεων µε την ελπίδα ότι η 
ανθρώπινες ζωές που χάνονται στους δρόµους θα καταστούν, κάποια στιγµή, 
προτεραιότητα της Ελληνικής Πολιτείας. 


