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EDITORIAL
5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας
Ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (ΣΕΣ) και το Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, µε τη συνεργασία του Παρατηρητηρίου Οδικής Ασφάλειας του ΤΕΕ, διοργάνωσαν το 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας, το οποίο διεξήχθη στο Βόλο, στις 25-26
Οκτωβρίου. Το συνέδριο αποτελεί συνέχεια των προηγούµενων Πανελληνίων Συνεδρίων Οδικής
Ασφάλειας και πρόκειται για την κορυφαία από τις δράσεις του ΣΕΣ στο αντικείµενο της ασφάλειας
των οδικών µεταφορών.
Κύριος στόχος του συνεδρίου ήταν η διερεύνηση και η αξιολόγηση του επιπέδου της οδικής ασφάλειας στη χώρα αλλά και των προσπαθειών και καινοτοµιών που σχεδιάζονται και υλοποιούνται
για τη βελτίωση της ασφάλειας οδηγών, οχηµάτων και πεζών στο ελληνικό οδικό δίκτυο.
Παρουσιάστηκαν αποτελέσµατα από την ανάλυση των στοιχείων οδικών ατυχηµάτων, καθώς και
µεθοδολογίες και σύγχρονες τεχνολογίες, σχετικές µε την οδική ασφάλεια, οι οποίες έχουν εφαρµοστεί ή πρόκειται / προτείνεται να εφαρµοστούν στην Ελλάδα.
Στο πλαίσιο του «Στρατηγικού Σχεδίου Οδικής Ασφάλειας» και µέσα από τις εργασίες του Συνεδρίου, εξήχθησαν χρήσιµα συµπεράσµατα για τις εγχώριες αδυναµίες και δυσκολίες σε θεσµικό
επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο συµπεριφοράς οδηγών και υποδοµών, οι οποίες αποτελούν βασικούς παράγοντες ανάσχεσης στη βελτίωση των οδικών συνθηκών και του επιπέδου οδικής ασφάλειας στη χώρα. Όπως ανέφερε ο κεντρικός οµιλητής καθ. Κ. Κανελλαΐδης, κατέστη πλέον πολύ
περισσότερο από προφανής η αναγκαιότητα εκτεταµένου διαλόγου για την Οδική Ασφάλεια σε
όλα τα επίπεδα, η λήψη αποφάσεων και κυρίως η υλοποίηση δράσεων.
Σε συνέχεια των όσων προβλέπονται στο 3ο Στρατηγικό Σχέδιο για την Οδική Ασφάλεια, είναι πλέον
αναγκαίες οι στοχευµένες δράσεις οι οποίες θα σχεδιαστούν από εξειδικευµένους επιστήµονες και
θα υλοποιηθούν από πιστοποιηµένους φορείς ώστε να είναι αποτελεσµατικές. Έχοντας βιώσει
πληθώρα επικοινωνιακών αναποτελεσµατικών προσεγγίσεων-εκστρατειών για την Οδική Ασφάλεια που στερούνται επιστηµονικής τεκµηρίωσης, είναι επιβεβληµένος πλέον ο κεντρικός συντονισµός και -πλέον- η αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας των δράσεων για την οδική
ασφάλεια.
Όσον αφορά στα θέµατα επάρκειας Κανονισµών, Προδιαγραφών και Οδηγιών που σχετίζονται µε
την Οδική Ασφάλεια, διαπιστώθηκαν ακόµη µια φορά οι σηµαντικές ελλείψεις αλλά κυρίως η συστηµατική προχειρότητα που αντιµετωπίζει η Πολιτεία τα θέµατα αυτά. Προκύπτουν Συστηµατικά
Οδηγίες και Προδιαγραφές µε έλλειψη επιστηµονικής κρίσης και τεκµηρίωσης και µε διαδικασίες πολλές φορές δεοντολογικά απαράδεκτες (π.χ. εκπόνηση οδηγιών & προδιαγραφών µέσα
από τις διαδικασίες ανάθεσης µελετών). Ακόµη και οι Τεχνικές Προδιαγραφές εκπόνησης µελετών Οδικής Ασφάλειας γίνονται χωρίς στοιχειώδη επιστηµονική κρίση και διαβούλευση, µε αποτέλεσµα να δηµιουργούνται έντονοι προβληµατισµοί και ενστάσεις για την αποτελεσµατικότητά
τους και τη συνετή στοχευµένη απορρόφηση των ελάχιστων πλέον διατιθέµενων κονδυλίων για
την Οδική Ασφάλεια.
Πολλές, ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες επιστηµονικές εργασίες και καλές πρακτικές παρουσιάστηκαν
µεταφέροντας διεθνείς και εγχώριες εµπειρίες και καινοτόµες πρακτικές που αποτέλεσαν έναυσµα εκτεταµένης συζήτησης σχετικά µε την εφαρµοσιµότητα και την αποτελεσµατικότητά τους
στην κρίσιµη οικονοµικά και κοινωνικά περίοδο που διέρχεται η χώρα µας.
Τέλος, προέκυψε ανάγκη άµεσης διοργάνωσης ηµερίδων επιστηµονικού διαλόγου σχετικά µε θέµατα ιδιαίτερα σηµαντικά όπως τα Συστήµατα Αναχαίτισης Οχηµάτων και η συµβατότητά τους µε την
Ευρωπαϊκή Οδηγία ΕΝ 1317, η Οδική Ασφάλεια σε Σήραγγες και ο συνολικός σχεδιασµός της αρχικής και δια Βίου εκπαίδευσης για την Οδική Ασφάλεια στη χώρα µας. Οι ηµερίδες θα διοργανωθούν στο εγγύς µέλλον µε πρωτοβουλία του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων και του
Παρατηρητηρίου Οδικής Ασφάλειας του ΤΕΕ.
Νικόλαος Ηλιού
Μέλος ∆Σ ΣΕΣ
1 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.
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5o ΠΑΝΕΛΛHΝΙΟ ΣΥΝE∆ΡΙΟ Ο∆ΙΚHΣ ΑΣΦAΛΕΙΑΣ
ΒOΛΟΣ, 25-26 ΟΚΤΩΒΡIΟΥ 2012

Οδικη Ασφαλεια Στην Ελλαδα
Γεώργιος Κανελλαΐδης*
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Τοµέας Μεταφορών & Συγκοινωνιακής

Προσέγγιση “Ασφαλούς Συστήµατος”
• ∆εν είναι αποδεκτό 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 αρµόδιοι 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.
• 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

2 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

Η παρουσίαση από την κεντρική οµιλία
του κ. Γ. Κανελλαΐδη στο συνέδριο

και στις ανάγκες των χρηστών καθώς και η διαµόρφωση συγχωρητικού περιβάλλοντος και συγχωρητικής συµπεριφοράς
στην κυκλοφορία.
• Είναι αναγκαία η ολοκληρωµένη προσέγγιση της οδικής
ασφάλειας η οποία επιτυγχάνεται µε την ανάπτυξη και συντονισµένη εφαρµογή Στρατηγικών Σχεδίων Οδικής Ασφάλειας.

Στρατηγικό Σχέδιο Οδικής Ασφάλειας,
2011-202
• 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.
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Παιδεία Οδικής Ασφάλειας

∆οµή Στρατηγικού Σχεδίου 2011-2020

• 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 και των
οργάνων λήψης απόφασης σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Αριθµός νεκρών ανά εκατοµµύριο κατοίκων
(2011) (EU27)
Κυριότερες αδυναµίες στην
αντιµετώπιση του προβλήµατος
των οδικών ατυχηµάτων στην
Ελλάδα
• ∆εν έχει γίνει κατανοητό / αποδεκτό ότι η Οδική
Ασφάλεια είναι επιστήµη.
• Χαµηλό επίπεδο Παιδείας Οδικής Ασφάλειας.
• Αποτυχία στην ουσιαστική ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών.
• Ασάφεια καθηκόντων και υπευθυνοτήτων στον σχεδιασµό και στην εφαρµογή των αναγκαίων µέτρων.
• ∆εν έχει εφαρµοστεί, ουσιαστικά, ο Στρατηγικός
Σχεδιασµός για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας.
• ∆εν συγκαλείται η ∆ιυπουργική Επιτροπή.
• ∆εν έχει στελεχωθεί επαρκώς και, ουσιαστικά, δεν
λειτουργεί η ειδική Γραµµατεία της ∆ιϋπουργικής
Επιτροπής.
• Το ΕΣΟΑ και η Ειδική Επιτροπή της Βουλής δεν έχουν
ως πλαίσιο αναφοράς το Στρατηγικό Σχέδιο.

3 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.
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• Τα αρµόδια Υπουργεία, οι Περιφέρειες και οι ∆ήµοι δεν έχουν
ετοιµάσει την εξειδίκευση των προβλεπόµενων δράσεων.
• Ο ΣΕΣ και το ΤΕΕ δεν συντονίζουν τις δράσεις τους µε βάση το
Στρατηγικό Σχέδιο.

∆ηµόσιος διάλογος για την Οδική
Ασφάλεια
Με πρωτοβουλία του ΣΕΣ και του ΤΕΕ
“∆ιάλογος µε τους πολίτες”
“∆ιάλογος µε την Πολιτεία”
“∆ιάλογος µε τα ΜΜΕ”
• Αυτοκριτικός και δηµιουργικός.
• Αιτίες των προβληµάτων, λάθη και παραλείψεις.
• Ευθύνες σε ατοµικό και συλλογικό επίπεδο.
• Προτάσεις για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας.

Ασφαλέστερη οδική υποδοµή
Αρχές της Βιώσιµης Ασφάλειας
• 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.
• Αντιµετώπιση ενυπαρχουσών παθογενειών – κενών (latent
conditions) του συστήµατος που µπορεί να προκαλέσουν ανθρώπινα λάθη ή παραβιάσεις των κανόνων οδικής κυκλοφορίας και να οδηγήσουν σε ατυχήµατα.
• Αντιµετώπιση του ανθρώπινου λάθους: Εξατοµικευµένη/προσωπική προσέγγιση – Συστηµική προσέγγιση.
• ∆εν µπορούµε να αλλάξουµε την προσωπική κατάσταση του
χρήστη της οδού, αλλά µπορούµε να αλλάξουµε την κατάσταση του οδικού και κυκλοφοριακού περιβάλλοντος που
οδηγεί.
Ασφαλείς ταχύτητες, µε βάση τη φυσική ευπάθεια του ανθρώπινου σώµατος στις περιπτώσεις συγκρούσεων:
• Οδοί µε πιθανή εµπλοκή µεταξύ οχήµατος
και µη προστατευόµενων χρηστών της οδού: ≤ 30 km/h
• Ισόπεδοι κόµβοι µε πιθανή πλευρική
σύγκρουση µεταξύ οχηµάτων: ≤ 50 km/h
• Οδοί µε πιθανή µετωπική σύγκρουση
µεταξύ οχηµάτων: ≤ 70 km/h
• Οδοί χωρίς πιθανές µετωπικές ή πλευρικές
συγκρούσεις µεταξύ οχηµάτων: ≥ 100 km/h
• Ο πιο αποτελεσµατικός τρόπος για την αντιµετώπιση του προβλήµατος των ατυχηµάτων στο πλαίσιο της διαχείρισης της
ασφάλειας της οδικής υποδοµής (η οποία έχει νοµοθετηθεί
ως υποχρέωση της Πολιτείας) είναι η ανάπτυξη της «Παιδείας Οδικής Ασφάλειας» (road safety culture) στους υπεύθυνους για τον Σχεδιασµό και τη Λειτουργία των οδών.

4 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

• Στα µέλη της επιστηµονικής κοινότητας των Μηχανικών που
ασχολούνται µε τον σχεδιασµό, την κατασκευή, τη συντήρηση
και τη λειτουργία των οδικών έργων είτε ως ελεύθεροι επαγγελµατίες είτε ως προσωπικό των αρµόδιων υπηρεσιών του
∆ηµοσίου σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
• Η Παιδεία οδικής ασφάλειας συνδέεται µε τη συλλογική πεποίθηση όλων των µελών της επιστηµονικής κοινότητας των
Μηχανικών για την αξία και τη σηµασία της οδικής ασφάλειας
ως εθνικού θέµατος δηµόσιας Υγείας. Η Παιδεία οδικής ασφάλειας είναι ευρύτερη της εκπαίδευσης, αναφέρεται στις στάσεις και στη συµπεριφορά και εκφράζεται µε τη δέσµευση για
βελτίωση της οδικής ασφάλειας.
• Για την οδική ασφάλεια και ειδικά για τον Έλεγχο Οδικής
Ασφάλειας δεν αρκούν µόνον οι καλές τεχνολογικές γνώσεις. Απαιτείται ανεξάρτητη θεώρηση και Παιδεία οδικής
ασφάλειας για να γίνεται σε βάθος ενδελεχής εξέταση, µε αυτοκριτική διάθεση και εξαιρετική προσοχή σε κάθε λεπτοµέρεια, ώστε συστηµατικά να αναζητούνται κίνδυνοι που µπορεί
να έχουν αγνοηθεί ή να µην έχουν γίνει αντιληπτοί.

Έλεγχος Οδικής ασφάλειας
• Ο Έλεγχος Οδικής Ασφάλειας και η θετική καθοδήγηση των
χρηστών µπορεί να αποτρέψουν λάθη και να συµβάλουν στη
διαµόρφωση οδικού και κυκλοφοριακού περιβάλλοντος µε
ενυπάρχουσα ασφάλεια.
• Ο Έλεγχος Οδικής Ασφάλειας εξετάζει την ασφάλεια όλων των
χρηστών της οδού, ιδιαίτερα των ευάλωτων.
• Η εφαρµογή της διαδικασίας του Ελέγχου Οδικής Ασφάλειας
από τα πρώτα στάδια του σχεδιασµού των οδών υποστηρίζει
την ασφαλή συµπεριφορά των χρηστών µέσω του σχεδιασµού.
• Ο Έλεγχος Οδικής Ασφάλειας διασφαλίζει τον σχεδιασµό ενός
ασφαλέστερου οδικού περιβάλλοντος, συγχωρητικού, χωρίς
εκπλήξεις για τους χρήστες, µε κατάλληλη πληροφόρηση ιδιαίτερα για την επισήµανση των κινδύνων.
• Ο Έλεγχος Οδικής Ασφάλειας µπορεί να αποτελέσει καταλύτη για τη βελτίωση του σχεδιασµού των οδών, καθώς η εµπειρία από την εφαρµογή των αρχών του ασφαλούς
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σχεδιασµού σε υπό µελέτη ή υφιστάµενη οδό µπορεί να αξιοποιηθεί στη βελτίωση µελλοντικών µελετών. Μέσω της διαδικασίας αυτής, αναπτύσσεται η Παιδεία οδικής ασφάλειας
στους υπεύθυνους Μηχανικούς για τον σχεδιασµό των οδών.
Ευκαιρίες για αξιοποίηση της αποκτηθείσας γνώσης και εµπειρίας από τους ελέγχους οδικής ασφάλειας:
• Οι εκθέσεις των Ελέγχων Οδικής Ασφάλειας και των διορθωτικών επεµβάσεων πρέπει να είναι διαθέσιµες και να
αποτελούν αντικείµενο συζήτησης µεταξύ των µελετητών
και των αρµόδιων µηχανικών στις υπηρεσίες για τον σχεδιασµό των οδών.
• Οι συντονιστές των οµάδων ελέγχου οδικής ασφάλειας
έχουν υποχρέωση να ενηµερώνουν τις αρµόδιες υπηρεσίες για τις περιπτώσεις µελέτης οδών, που προέκυψε από
τον ΕΟΑ ότι η ασφάλεια είναι υποβαθµισµένη, αν και τα
στοιχεία τους σχεδιάστηκαν σύµφωνα µε τις ισχύουσες
προδιαγραφές. Πρέπει να γίνονται οι απαραίτητες προσαρµογές και αναθεωρήσεις στις σχετικές προδιαγραφές.

Ελεγκτές Οδικής Ασφάλειας
Ο ρόλος του Ελεγκτή οδικής ασφάλειας κατά την εξέταση µιας
µελέτης οδού ή µιας υφιστάµενης οδού συνοψίζεται στον προ-

βληµατισµό στα εξής ζητήµατα:
• “Ποιος µπορεί να τραυµατιστεί σε ένα ατύχηµα στo συγκεκριµένο τµήµα της οδού και µε ποιον τρόπο µπορεί να
συµβεί αυτό”.
• “Με ποιον τρόπο µπορεί να µειωθεί η πιθανότητα ατυχήµατος ή να µετριασθούν οι συνέπειές του”.
Τα θέµατα αυτά πρέπει να εξετάζονται από µηχανικούς έµπειρους σε θέµατα οδικής ασφάλειας που κατανοούν τους µηχανισµούς των οδικών ατυχηµάτων και γνωρίζουν τρόπους για την
αντιµετώπισή τους.
• Οι Ελεγκτές θα πρέπει να έχουν γνώσεις και εµπειρία σε
θέµατα ανάλυσης και διερεύνησης ατυχηµάτων, συµπεριφοράς όλων των χρηστών της οδού, καθώς και σε θέµατα µέτρων µείωσης των ατυχηµάτων.
• Οι Ελεγκτές θα πρέπει να γνωρίζουν πώς, που και γιατί
συµβαίνουν τα ατυχήµατα και να κατανοούν τη διαφορά
µεταξύ αντιληπτής και πραγµατικής επικινδυνότητας.
• Οι γνώσεις και η εµπειρία στην τεχνολογία οδικής ασφάλειας είναι ουσιώδες προσόν του Ελεγκτή και συνδέονται
µε γνώσεις και εµπειρία σε θέµατα διαχείρισης της κυκλοφορίας, σχεδιασµού και κατασκευής της οδού καθώς
και σε θέµατα του ανθρώπινου παράγοντα.
• Ο Ελεγκτής µηχανικός θα πρέπει να συνειδητοποιεί ότι οι
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βελτιωτικές επεµβάσεις για την ασφάλεια της οδικής
υποδοµής λειτουργούν µέσω της επιρροής τους στην ανθρώπινη συµπεριφορά.
• Ο Ελεγκτής πρέπει να αξιολογεί τον σχεδιασµό αντικειµενικά αλλά, κατά την επαφή του µε την οµάδα των µελετητών, να αναγνωρίζει ότι η κριτική δεν αρέσει σε κανέναν.
Είναι πολύ σηµαντικό να εξασφαλίζεται η καλή επικοινωνία µεταξύ Ελεγκτών και µελετητών.
• Η αρχική συνάντηση είναι καθοριστική για την κατανόηση
των στοιχείων και των ιδιαιτεροτήτων του έργου και δίνει
τη δυνατότητα απευθείας επικοινωνίας µεταξύ ελεγκτών
και µελετητών.
• Οι Ελεγκτές θα πρέπει να διατυπώνουν σχόλια µε τέτοιο
τρόπο ώστε οι µελετητές να καθοδηγούνται σχετικά µε τη
φύση του κινδύνου ή την προέλευση του προβλήµατος,
ενώ είναι χρήσιµο να προσδιορίζεται και ο αναµενόµενος
τύπος ατυχήµατος.

Προδιαγραφές Σχεδιασµού Οδών
• Οι µελετητές οδικών έργων έχουν
κυρίως υπόβαθρο Πολιτικού και Τοπογράφου Μηχανικού και γνωρίζουν
ότι το εξωτερικό φορτίο ενός υπό µελέτη φορέα είναι ανεξάρτητο από τη
µορφή του. Ο γεωµετρικός σχεδιασµός των οδών έχει µια θεµελιώδη
διαφορά: υπάρχει αλληλεπίδραση
µεταξύ της οδικής συµπεριφοράς
των χρηστών και του οδικού περιβάλλοντος.
• Υπάρχει άµεση ανάγκη συστηµατικής ενηµέρωσης των µηχανικών που είναι υπεύθυνοι για τον σχεδιασµό των οδών, ώστε
να εξοικειωθούν µε τις πρόσφατες εξελίξεις στα θέµατα οδικής ασφάλειας και του ανθρώπινου παράγοντα.
• Ένας κατάλληλος τρόπος για την επίτευξη του στόχου αυτού,
είναι η ενσωµάτωση των σχετικών πληροφοριών από την
προσέγγιση του Ασφαλούς Συστήµατος, τον επικεντρωµένο
στον χρήστη σχεδιασµό των οδών και από τον Έλεγχο Οδικής
Ασφάλειας, στις προδιαγραφές για τον σχεδιασµό των οδών
που χρησιµοποιούν καθηµερινά στην εργασία τους.
• Το εγχειρίδιο για τον Έλεγχο Οδικής Ασφάλειας µπορεί να συµβάλει στην ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση για την ανάγκη
σχεδιασµού της οδού µε πρώτης προτεραιότητας κριτήριο την
οδική ασφάλεια.
• Είναι αναγκαία η άµεση σύσταση, από το Υπουργείο Ανάπτυξης
Υποδοµών και Μεταφορών, Μόνιµης Επιστηµονικής Επιτροπής για τη σύνταξη και τον εκσυγχρονισµό των προδιαγραφών σχεδιασµού οδών, κατ’ αντιστοιχία µε τις Μόνιµες
Επιστηµονικές Επιτροπές για τον Αντισεισµικό Κανονισµό και
τον Κανονισµό Οπλισµένου Σκυροδέµατος.
• Άµεσο θέµα για εξέταση από τη Μόνιµη Επιστηµονική Επιτροπή
για τις προδιαγραφές σχεδιασµού οδών αποτελεί ο εκσυγχρονισµός των Ο.Μ.Ο.Ε.-∆ και ειδικά η διαµόρφωση της διατοµής
οδών δύο λωρίδων, δύο κατευθύνσεων σύµφωνα µε τις σύγ6 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

χρονες διαµορφώσεις που εφαρµόζονται διεθνώς.
• Η Επιτροπή πρέπει επίσης να ασχοληθεί κατά προτεραιότητα
µε την οµογενοποίηση των προδιαγραφών σχεδιασµού και λειτουργίας των αυτοκινητοδρόµων, ιδιαίτερα των προδιαγραφών
σήµανσης σηράγγων και ηλεκτρονικής σήµανσης σε γεγονότα
έκτακτης ανάγκης καθώς και σήµανσης και ασφάλισης σε θέσεις εκτέλεσης εργασιών επί των οδών.

Εκπαίδευση οδικής ασφάλειας
στο Σχολείο
Στην εκπαίδευση οδικής ασφάλειας δίνεται έµφαση:
• Στον εµπλουτισµό της γνώσης και στην κατανόηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας. Η εκπαίδευση περιλαµβάνει κυρίως τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας, κινδύνους για τη ζωή
και την υγεία και συνέπειες της επικίνδυνης συµπεριφοράς.
• Στη βελτίωση των δεξιοτήτων µε την εξάσκηση και την εµπειρία. Η εκπαίδευση περιλαµβάνει κινητικές ικανότητες, µετασχηµατισµό των γνώσεων και των κινητικών ικανοτήτων σε
ασφαλή συµµετοχή στην κυκλοφορία, συγκέντρωση προσοχής, εκτίµηση αποστάσεων και ταχυτήτων, ικανότητα αυτοαξιολόγησης.
• Στην ανάπτυξη θετικών στάσεων για την οδική ασφάλεια,
στην επίγνωση των κινδύνων και στην ευαισθητοποίηση για
την ασφάλεια σε προσωπικό και συλλογικό επίπεδο (των
άλλων χρηστών της οδού).
• Η εκπαίδευση οδικής ασφάλειας είναι µέρος του εθνικού
στρατηγικού σχεδιασµού. Η ανάδειξη της εκπαίδευσης οδικής
ασφάλειας σε στόχο προτεραιότητας απαιτεί εθνική προσπάθεια
για την ανάπτυξη συγκεκριµένων προγραµµάτων και προγραµµατισµένων δράσεων, που θα είναι αποτέλεσµα µιας ευρείας
διαδικασίας ευαισθητοποίησης και δηµόσιου διαλόγου.
• Η εκπαίδευση οδικής ασφάλειας γίνεται µε µαθήµατα εντός της
τάξης και πρακτική εξάσκηση σε προστατευµένες περιοχές, στο
πραγµατικό κυκλοφοριακό περιβάλλον, καθώς επίσης αξιοποιώντας την εκπαιδευτική δυναµική των συζητήσεων, της οµαδικής εργασίας, της έρευνας, των παρουσιάσεων σε κοινό και των
δηµιουργικών αναζητήσεων όπως το θέατρο στην εκπαίδευση.
Η εξάσκηση των δεξιοτήτων των παιδιών σε ρεαλιστικό περιβάλλον είναι σηµαντικός παράγοντας επιτυχίας.
• Όπως σε κάθε γνωστικό αντικείµενο, µόνον µε την επανάληψη
των διαφόρων θεµάτων υπάρχουν αποτελέσµατα µε διάρκεια.
Η εκπαίδευση οδικής ασφάλειας χρειάζεται επαρκή χρόνο. Οι
δράσεις εκπαίδευσης οδικής ασφάλειας πρέπει να έχουν τον
χαρακτήρα προγραµµάτων και όχι µεµονωµένων παρεµβάσεων.
• Για την αποτελεσµατική εκπαίδευση οδικής ασφάλειας απαιτείται η ανάπτυξη δράσεων και πρωτοβουλιών σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, ενώ ρόλο έχουν και ιδιωτικοί
φορείς, παραχωρησιούχοι αυτοκινητοδρόµων, εθελοντικές ενώσεις, ΜΜΕ, ενώσεις αυτοκινητιστών, ασφαλιστικές εταιρείες κ.λπ.

*Γεώργιος Κανελλαΐδης
Καθηγητής ΕΜΠ
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Συστηµατα Αναχαιτισησ Οχηµατων
Συµβατοτητα Με Υφισταµενεσ Οδηγιεσ
Μελετων Οδικων Εργων (ΟΜΟΕ)
∆έσποινα ∆ρυµαλίτου*, Νικόλαος Ηλιού **

Σ

τις Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων (ΟΜΟΕ) και ειδικότερα στο Παράρτηµα Ι των ΟΜΟΕ-∆ απεικονίζονται πλευρικές διαµορφώσεις και διαµορφώσεις σε κεντρικές
νησίδες, οι οποίες εφαρµόζονται τα τελευταία έτη στην Ελλάδα.
Μερικά από τα ερωτήµατα που τίθενται ύστερα από την παρέλευση δεκαετίας από την έγκριση των ΟΜΟΕ είναι τα εξής:
1. Είναι συµβατές οι διαµορφώσεις αυτές µε τα αναφερόµενα
στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317 και τις ΟΜΟΕ-ΣΑΟ;
2. Με τις διαµορφώσεις αυτές επιτυγχάνεται οικονοµία στην κατασκευή, λειτουργικότητα, ασφάλεια και συντήρηση στα
οδικά έργα;
3. Με δεδοµένο ότι η εγκατάσταση αποτελεί µέρος του συστήµατος, αφού επηρεάζει την επίδοσή του, είναι απαραίτητη η
εκπόνηση Οδηγιών για πλευρικές διαµορφώσεις;
Για αυτό το λόγο στην παρούσα εργασία καταβάλλεται προσπάθεια να δοθούν απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήµατα και να επισηµανθούν τα προβληµατικά σηµεία των διαµορφώσεων που
εφαρµόζονται στα οδικά έργα στην Ελλάδα και οι επιπτώσεις
τους στην οδική ασφάλεια καθώς και να δοθούν κάποιες εξηγήσεις αναφορικά µε την ορθή εφαρµογή των οδηγιών για τα
συστήµατα αναχαίτισης και του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1317.

1. Εισαγωγή
Μετά την έγκριση των νέων Οδηγιών για τα Συστήµατα Αναχαίτισης Οχηµάτων και την Εγκύκλιο 17 που αφορά στην εφαρµογή
τους όχι µόνον στα νέα έργα αλλά και στα έργα που είναι υπό δηµοπράτηση, υπό κατασκευή καθώς και σε αυτά που είναι ήδη
κατασκευασµένα, τίθενται ερωτήµατα σχετικά µε τη δυνατότητα
εφαρµογής τους σε υφιστάµενες οδούς ή/και σε οδούς, των
οποίων η κατασκευαστική διαµόρφωση είναι σύµφωνη µε τις
ΟΜΟΕ-∆ και την Εγκύκλιο 41. Πολλά από τα ερωτήµατα που δια-

τυπώνονται καταδεικνύουν την άγνοια των βασικών αρχών του
εναρµονισµένου ευρωπαϊκού προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1317 και κατ’
επέκταση την έλλειψη κατανόησης των νέων εναρµονισµένων
εθνικών οδηγιών για την εγκατάσταση συστηµάτων αναχαίτισης
οχηµάτων που πληρούν τις απαιτήσεις αυτού του προτύπου.
Επί σειρά ετών στην Ελλάδα εφαρµόζονται οι ΟΜΟΕ-∆ και ειδικότερα το Παράρτηµα Ι καθώς και η Εγκύκλιος Ε 41. Οι λεπτοµέρειες που αφορούν στις πλευρικές διαµορφώσεις και στην
κεντρική νησίδα των οδών, σχεδιάζονται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο παράρτηµα Ι των ΟΜΟΕ-∆. Με αυτές τις διαµορφώσεις αποσκοπείται η οικονοµία και η αποφυγή του
υπερσχεδιασµού των έργων.
Παρόλα αυτά, επειδή δεν λαµβάνονται υπόψη τα ευρωπαϊκά
πρότυπα και οι εξελίξεις που αποτυπώνονται σε αυτά καθώς και
στις νεότερες οδηγίες που αφορούν στα έργα οδοποιίας, δεν επιτυγχάνεται οικονοµία ενώ οι διαµορφώσεις που εφαρµόζονται
είναι προβληµατικές αναφορικά µε την οδική ασφάλεια. Για παράδειγµα προτείνονται ιδιοκατασκευές φρεατίων, ιστών οδοφωτισµού κλπ παρά το ότι υπάρχουν ευρωπαϊκά πρότυπα
σχετικά µε τον εξοπλισµό της οδού. Έτσι προκύπτουν τα ακόλουθα ερωτήµατα αναφορικά µε τις νέες Οδηγίες για τα Συστήµατα Αναχαίτισης Οχηµάτων:
1. Είναι συµβατές οι διαµορφώσεις του Παραρτήµατος Ι των
ΟΜΟΕ-∆ µε τα αναφερόµενα στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317 και
τις ΟΜΟΕ-ΣΑΟ;
2. Με τις διαµορφώσεις που εφαρµόζονται στην Ελλάδα επιτυγχάνεται το τρίπτυχο "λειτουργικότητα – ασφάλεια – οικονοµία"
τόσο κατά την κατασκευή όσο και κατά την συντήρηση των οδικών έργων;
3. Είναι δυνατή η εφαρµογή των ΟΜΟΕ-ΣΑΟ και κατ’ επέκταση η
εφαρµογή του ευρωπαϊκού προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1317 στην Ελλάδα;
7 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.
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4. Με την εφαρµογή των ΟΜΟΕ-ΣΑΟ θα αυξηθεί το κόστος κατασκευής των οδικών έργων;
5. Με δεδοµένο ότι η εγκατάσταση αποτελεί µέρος του συστήµατος αναχαίτισης, αφού επηρεάζει την επίδοσή του, είναι
απαραίτητη η εκπόνηση Οδηγιών για πλευρικές διαµορφώσεις;
Στα εδάφια που ακολουθούν,
• εξετάζονται οι κατασκευαστικές διαµορφώσεις στα φυτικά
ερείσµατα και στην κεντρική νησίδα που εφαρµόζονται σε
έργα οδοποιίας στην Ελλάδα και επισηµαίνονται οι αδυναµίες τους και η επιρροή τους σε άλλα στοιχεία κατασκευαστικής διαµόρφωσης της διατοµής της οδού και στο
τελικό κόστος κατασκευής και συντήρησης των οδικών
έργων,
• επισηµαίνονται τα προβληµατικά σηµεία και οι ελλείψεις
του Παραρτήµατος Ι των ΟΜΟΕ-∆ και της Εγκυκλίου 41,
ώστε να τεθούν οι βάσεις για την εκπόνηση αντίστοιχων
κανονιστικών κειµένων, µε τα οποία θα αντιµετωπίζονται
αυτά τα προβλήµατα ορθολογικά και τεκµηριωµένα και
τέλος
• αναφέρονται τα αποτελέσµατα από ένα πιλοτικό παράδειγµα εφαρµογής τεκµηριωµένων λύσεων σύµφωνων
µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα σε τµήµα του αυτοκινητοδρόµου Ε-65.

2. Συστήµατα Αναχαίτισης στη
διατοµή της οδού
2.1 ΟΜΟΕ-∆ και Ε 41 - Γενικά
Οι ΟΜΟΕ-∆ αφορούν στη διαστασιολόγηση των συστατικών
µερών της διατοµής, δηλαδή των λωρίδων κυκλοφορίας και καθοδήγησης, των ερεισµάτων, των διαχωριστικών νησίδων κλπ
σε συνάρτηση µε τη λειτουργική κατάταξη της οδού. Στο παράρτηµα Ι των ΟΜΟΕ-∆ δίνονται οι ενδεικτικές διαµορφώσεις
στα πλευρικά φυτικά ερείσµατα και στις κεντρικές νησίδες διατοµών.
Είναι προφανές, ότι µε το Παράρτηµα Ι [13] καταβλήθηκε προσπάθεια να καλυφθεί η ανάγκη εκπόνησης οδηγιών πλευρικών
διαµορφώσεων διατοµών που να αποτελούν σύνθεση οδηγιών,
όπως οι οδηγίες για τα συστήµατα αναχαίτισης (ΣΑΟ), την αποχέτευση και αποστράγγιση των οδών κλπ καθώς και τεχνικών
προδιαγραφών και προτύπων.
Με την Ε 41 καταβάλλεται προσπάθεια να επιτευχθεί επί πλέον
οικονοµία και να αποφευχθεί ο υπερσχεδιασµός των οδικών
έργων. Σύµφωνα µε αυτή την Εγκύκλιο θα πρέπει
• Να ακολουθούνται οι κανόνες που προκύπτουν από τις εγκεκριµένες ΟΜΟΕ-∆ αλλά να εφαρµόζονται οι τυπικές διατοµές που δίνονται στα συνηµµένα σκαριφήµατα της
εγκυκλίου.
• Οι λεπτοµέρειες που αφορούν στις πλευρικές διαµορφώσεις και στην κεντρική νησίδα των οδών θα σχεδιάζονται
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο παράρτηµα Ι των
ΟΜΟΕ-∆.
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2.2 Κατασκευαστικές διαµορφώσεις
των διατοµών
2.2.1 Φυτικά ερείσµατα
Σύµφωνα µε τις ΟΜΟΕ-∆ βασικό κριτήριο για διαστασιολόγηση
και την κατασκευαστική διαµόρφωση των φυτικών ερεισµάτων
αποτελεί η δυνατότητα έκτακτης στάθµευσης χωρίς ιδιαίτερη
παρενόχληση της διερχόµενης κυκλοφορίας. Εποµένως κρίνεται σκόπιµη η µετάθεση του στηθαίου ασφαλείας, ώστε η όψη
του να απέχει από την οριογραµµή του οδοστρώµατος από
0,50m έως 2,50m, βλ. Παράρτηµα Ι, πίνακες Π-1 και Π-2 [13].
Επειδή όµως στο έρεισµα πρέπει, πέραν των συστηµάτων αναχαίτισης, να τοποθετηθούν πινακίδες, ιστοί οδοφωτισµού και µάλιστα σύµφωνα µε την παρ. 2.3.4 των ΟΜΟΕ-∆ και "βατά ρείθρα"
καθώς και οι αγωγοί των δικτύων εξυπηρέτησης της οδού, η αύξηση της απόστασης (µ) της εµπρόσθιας όψης του στηθαίου
ασφαλείας από την οριογραµµή του οδοστρώµατος συνεπάγεται
αύξηση του συνολικού πλάτους του φυτικού ερείσµατος.
Έτσι τελικά το πλάτος των φυτικών ερεισµάτων κυµαίνεται από
1,50m έως 4,50m (Σχ. 1). ∆ηλαδή η αρχή διαστασιολόγησης
των φυτικών ερεισµάτων που εφαρµόζεται τα τελευταία έτη στα
οδικά έργα, οδηγεί σε υπερδιαστασιολόγηση του πλάτους των
φυτικών ερεισµάτων και σε µη σταθερά πλάτη µη σταθεροποιηµένων ερεισµάτων. Οι τεχνικές, λειτουργικές και οικονοµικές
επιπτώσεις της κατασκευής µιας ακόµη "οδού" δίπλα στο οδόστρωµα της οδού συνοψίζονται στα ακόλουθα:
• Αυξάνεται το εύρος κατάληψης της οδού και κατ’ επέκταση το
κόστος απαλλοτρίωσης για την κατασκευή του έργου ιδιαίτερα
σε περιοχές µε υψηλές τιµές γης.
• Αυξάνεται η δαπάνη κατασκευής των επιχωµάτων, επειδή
απαιτούνται µεγαλύτερες ποσότητες διαβαθµισµένου υλικού
για την κατασκευή του επιχώµατος. Αυτή η δαπάνη αυξάνεται
επί πλέον στην περίπτωση που απαιτείται η λήψη µέτρων για
τη βελτίωση του εδάφους µε την αφαίρεση ακατάλληλου υλικού σε ικανό βάθος και την αντικατάστασή τους, µε προφόρτιση, µε κάνναβο στραγγιστηρίων ή χαλικοπασσάλων κλπ.
• Αυξάνεται η δαπάνη κατασκευής των ορυγµάτων και ιδιαίτερα
στην περίπτωση βραχωδών εδαφών.
• Το ρείθρο τριγωνικής διατοµής (gutter) που διατάσσεται κατά
κανόνα στις θέσεις των ορυγµάτων και των επιχωµάτων ύψους
> 4,0m, συµβάλλει στην αύξηση της επικινδυνότητας των
οδών σε περίπτωση εκτροπής του οχήµατος από την πορεία
του και πρόσκρουσης στο τοίχωµα του ρείθρου [7, 8].

Σχήµα 1. Τυπική διαµόρφωση ερείσµατος σε θέση επιχώµατος
ύψους > 4,0 m
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Αυτό συµβαίνει διότι ενώ το βάθος του ρείθρου κυµαίνεται
15cm – 25cm, το στηθαίο ασφαλείας τοποθετείται αµέσως
µετά από αυτό. Σε αυτή την περίπτωση η τοποθέτηση του στηθαίου ασφαλείας πίσω από το ρείθρο στερείται νοήµατος, λόγω
της µη ήπιας επαναφοράς του οχήµατος µετά την πρόσκρουση
του οχήµατος στο τοίχωµα του ρείθρου.
Επί πλέον αυτό το ρείθρο δεν είναι βατό, διότι η εγκάρσια και η
κατά µήκος κλίση του δεν είναι ίση µε εκείνες του οδοστρώµατος. Ως εκ τούτου τα ρείθρα τριγωνικής διατοµής δεν ανήκουν
στο οδόστρωµα [7, 8].
Για αυτό το λόγο τα τελευταία χρόνια προκειµένου να αντιµετωπιστούν τα προβλήµατα που ανακύπτουν µε την εφαρµογή
gutter, διατάσσεται αµέσως µετά το οδόστρωµα φυτικό έρεισµα και αµέσως µετά ρείθρα ορθογωνικής διατοµής και απότοµα πρανή (Σχ. 2-1, 2-2). Το στηθαίο ασφαλείας τοποθετείται
µπροστά από το ορθογωνικό ρείθρο.

Μάλιστα αν προβλεφθεί αβαθές ρείθρο χλόης σε συνδυασµό
µε διαµόρφωση ηπιότερων κλίσεων πρανών ορύγµατος σε
ύψος περίπου 1,5 – 2,0m δεν απαιτείται η εγκατάσταση στηθαίου ασφαλείας. Επί πλέον αποφεύγεται η ανακατασκευή
των αποχετευτικών ρείθρων, λόγω αστοχιών κατά την αρχική
διαµόρφωση των κατά µήκος και των εγκάρσιων κλίσεων του
οδοστρώµατος σε περίπτωση εργασιών αποκατάστασης του
οδοστρώµατος.
• Στις περιπτώσεις που διατάσσεται αποχετευτικό ρείθρο τριγωνικής ή ορθογωνικής διατοµής στο έρεισµα, οι αποστάσεις µεταξύ ρείθρου και οριογραµµής οδοστρώµατος, ρείθρου και
θεµελίωσης του ιστού οδοφωτισµού, ρείθρου και τοίχου ανάσχεσης καταπτώσεων κλπ είναι τόσο µικρές, ώστε να τίθεται
θέµα κατά πόσον µπορεί να συµπυκνωθεί επαρκώς το εδαφικό υλικό.
Ως εκ τούτου υπονοµεύεται η έντεχνη υλοποίηση των έργων,
διότι δεν λαµβάνονται υπόψη οι κατασκευαστικές δυσκολίες
στην τιµολόγηση των εργασιών κατά τη σύνταξη των τευχών
δηµοπράτησης των έργων.
• Στις πλευρικές διαµορφώσεις οδών µε ενιαία επιφάνεια κυκλοφορίας, προκειµένου να αποφευχθεί η υπερβολική αύξηση του πλάτους του φυτικού ερείσµατος, προβλέπεται η
τοποθέτηση του στηθαίου ασφαλείας στο άκρο του φυτικού
ερείσµατος (Σχ. 3).
Πέραν του ότι σε αυτές τις διαµορφώσεις δεν είναι δυνατή η
τοποθέτηση πινακίδων κλπ, δεν έχουν ληφθεί υπόψη οι επιδόσεις των συστηµάτων και πολύ περισσότερο το λειτουργικό
τους πλάτος.

α) ∆ιαµόρφωση επιχώµατος σε θέση επιχώµατος ύψους > 4,0 m
β) ∆ιαµόρφωση ορύγµατος
Σχήµα 2-1. Τυπική διαµόρφωση ερείσµατος µε ρείθρα ορθογωνικής διατοµής

Όµως και το ορθογωνικό ρείθρο είναι προβληµατικό, διότι σε
αυτή την περίπτωση δεν διατίθεται επαρκής χώρος για παραµόρφωση του συστήµατος, δηλαδή το λειτουργικό πλάτος του
στηθαίου ασφαλείας είναι µεγαλύτερο από το απαιτούµενο. Αντί
για αυτό είναι καλύτερα, να προβλέπεται αβαθές ρείθρο χλόης,
το οποίο έχει πολύ µεγαλύτερη παροχετευτικότητα από τα προαναφερόµενα ρείθρα [14].

Σχήµα 2-2. Υλοποίηση τυπικής διαµόρφωσης ερείσµατος µε ρείθρο ορθογωνικής διατοµής

Σχήµα 3. Τυπική διαµόρφωση ερείσµατος σε οδό µε ενιαία επιφάνεια κυκλοφορίας – Η εγκατάσταση του στηθαίου ασφαλείας δεν
είναι σύµφωνη µε τα εγχειρίδια των κατασκευαστών

Επειδή το σύστηµα αναχαίτισης σε αυτή την περίπτωση δεν τοποθετείται σύµφωνα µε το εγχειρίδιο του κατασκευαστή, επηρεάζεται η επίδοσή του, διότι η εγκατάσταση του στηθαίου
ασφαλείας αποτελεί µέρος της ∆οκιµής Αρχικού Τύπου.
∆ηλαδή αν ένα σύστηµα δεν εγκατασταθεί σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην έκθεση δοκιµής και το εγχειρίδιο του κατασκευαστή, αποτελεί τροποποιηµένο προϊόν και ως εκ τούτου
δεν µπορεί να φέρει σήµα CE.
• Τα φρεάτια υδροσυλλογής και επίσκεψης που προβλέπονται
στις µελέτες και τοποθετούνται κατά την κατασκευή δεν είναι
σύµφωνα µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 4052, µέρος 2, 3 και
4 καθώς και ΕΝ 1917, ΕΝ 124, και ΕΝ 14396. Πρόκειται για
ιδιοκατασκευές, που κατασκευάζονται επί τόπου του έργου και
9 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.
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το κόστος τους λόγω έλλειψης τυποποίησης είναι αυξηµένο.
Επί πλέον αυτά τα φρεάτια παρουσιάζουν προβλήµατα σοβαρά λειτουργικότητας και συγκεκριµένα
- τα φρεάτια επίσκεψης δεν είναι επισκέψιµα, αφού δεν
έχουν ληφθεί υπόψη τα ανθρωποµετρικά δεδοµένα και
- τα φρεάτια υδροσυλλογής δεν µπορούν να καθαριστούν
επαρκώς από τη στερεοπαροχή λόγω της κατασκευαστικής τους διαµόρφωσης.
Επειδή δε τα φρεάτια επίσκεψης δεν µπορούν να τοποθετηθούν στα τριγωνικά ρείθρα, προβλέπεται η τοποθέτησή τους
στο έρεισµα, µε αποτέλεσµα την αύξηση του πλάτους του ερείσµατος.
• Οι ιστοί οδοφωτισµού που προβλέπονται στις µελέτες, όπως διαµορφώνονται, υπάγονται στην κατηγορία κινδύνου 3, επειδή
κατά την πρόσκρουση οχήµατος δεν παραµορφώνονται. Αν πληρούσαν τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 40-3, µέρη 1 έως
4 και διαµορφωνόντουσαν, ώστε να παραµορφώνονται κατά την
πρόσκρουση οχήµατος, θα µπορούσαν να υπαχθούν στην κατηγορία κινδύνου 4. Αυτή η διαφοροποίηση οδηγεί σε συστήµατα µε κατηγορία ικανότητας συγκράτησης Ν2 αντί Η1, δηλαδή
σε µείωση του κόστους των συστηµάτων αναχαίτισης κατά 47%
ανά τρέχον µέτρο!
• Στα ερείσµατα προβλέπεται και αβαθές σκάµµα για τη διέλευση των αγωγών ΟΚΩ. Όµως το βάθος του σκάµµατος για
την όδευση αγωγών ΟΚΩ πρέπει να είναι 1,00m και να υπάρχει σήµανση. Επισηµαίνεται, ότι σύµφωνα µε τις παραγράφους
7.9 και 2.7 των RAA και των ΟΜΟΕ-∆ οι αγωγοί κοινής ωφέλειας τοποθετούνται σε απόσταση τουλάχιστον 2,0m από το
όριο του κυκλοφοριακού χώρου εκτός της στρογγύλευσης των
πρανών και η οποία θα προβλεφθεί κατά τη µελέτη της οδού,
ώστε να προσδιοριστούν τα όρια απαλλοτρίωσης του έργου.
Παρόµοια αντιµετώπιση του θέµατος διαπιστώνεται και στις
αντίστοιχες αυστριακές οδηγίες.
Στη δεδοµένη περίπτωση ανακύπτει θέµα συντήρησης και
προσέγγισης των σκαµµάτων των αγωγών κοινής ωφέλειας
µε ειδικό όχηµα µε τον κατάλληλο εξοπλισµό χωρίς να προκληθούν φθορές στο έρεισµα και στους αγωγούς. Το ειδικό
όχηµα είναι απαραίτητο, διότι για παράδειγµα τα Η/Μ καλώδια είναι πολύ βαριά και ως εκ τούτου η έλξη τους πρέπει να
γίνεται µηχανικά. Εποµένως δεν µπορεί να προβλεφθεί η τοποθέτηση αυτών των σκαµµάτων εκεί που απεικονίζονται.
Επί πλέον λόγω της στενότητας του χώρου στην περίπτωση που
απαιτηθεί η αντικατάσταση στηθαίων ασφαλείας ή κάποιων
ιστών ή κάποιων αγωγών ΟΚΩ, θα ανακύψουν προβλήµατα
λόγω µερικής καταστροφής των πλευρικών διαµορφώσεων.

2.2.2 Κεντρική νησίδα
Σύµφωνα µε τους πίνακες των σχηµάτων Π-6, Π-7 και Π-8 των
ΟΜΟΕ-∆, Παράρτηµα Ι το πλάτος ν της κεντρικής νησίδας είναι
συνάρτηση του τύπου της διατοµής και του στηθαίου ασφαλείας
που προβλέπεται να τοποθετηθεί. Συγκεκριµένα:
• Το πλάτος της κεντρικής νησίδας είναι ίσο µε 2,60m και µειώνεται στα 2,0m στη περίπτωση υιοθέτησης της διατοµής γ4νσ,
όταν προβλέπεται η τοποθέτηση στηθαίων σκυροδέµατος.
• Το πλάτος της κεντρικής νησίδας κυµαίνεται από 3,60m έως
10 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

3,00m και µειώνεται στα 2,0m στην περίπτωση υιοθέτησης
της διατοµής γ4νσ, όταν προβλέπεται η τοποθέτηση χαλύβδινων στηθαίων.
• Στην περίπτωση εφαρµογής των διατοµών α4ν*σ, β4ν* και
γ4ν* το πλάτος της κεντρικής νησίδας είναι ίσο µε το πλάτος
έδρασης του αµφίπλευρου στηθαίου σκυροδέµατος. Όταν προβλέπεται η τοποθέτηση χαλύβδινων στηθαίων, το πλάτος της
κεντρικής νησίδας κυµαίνεται από 3,60m έως 3,00m και µειώνεται στα 2,0m στη περίπτωση υιοθέτησης της διατοµής
γ4νσ.
Όµως η διαστασιολόγηση και η κατασκευαστική διαµόρφωση
στην κεντρική νησίδα και γενικότερα στις διαχωριστικές νησίδες
σχετίζεται µε τη δυνατότητα τοποθέτησης σε αυτή
• συστηµάτων αναχαίτισης,
• των αποχετευτικών διατάξεων των διαχωρισµένων οδοστρωµάτων,
• των φρεατίων επίσκεψης και υδροσυλλογής,
• ιστών οδοφωτισµού και
• βάθρων γέφυρας.
Επί πλέον κατά τη διαστασιολόγηση των διαχωριστικών νησίδων
πρέπει να ληφθεί υπόψη το λειτουργικό πλάτος των στηθαίων
ασφαλείας και οι απαιτούµενες αποστάσεις τους από τα προαναφερόµενα στοιχεία. Για αυτό το λόγο σύµφωνα µε τις οδηγίες RPS-2009, ΟΜΟΕ-ΣΑΟ, RAA (νέες γερµανικές οδηγίες για
αυτοκινητόδροµους) καθώς και τις αρχικές ΟΜΟΕ-∆, το πλάτος
της κεντρικής νησίδας είναι ίσο µε 4,00m και µόνον σε αστικούς
αυτοκινητόδροµους προβλέπεται κεντρική νησίδα πλάτους
2,50m.
∆ηλαδή η κεντρική νησίδα υποδιαστασιολογείται συστηµατικά,
προφανώς για λόγους οικονοµίας. Οπότε τίθεται το ερώτηµα
κατά πόσον επιτυγχάνεται αυτός ο στόχος και ποιες είναι οι οικονοµικές και λειτουργικές επιπτώσεις αυτής της υποδιαστασιολόγησης.
Τα τελευταία έτη στην Ελλάδα εφαρµόζονται διαµορφώσεις στην
κεντρική νησίδα µε επί τόπου κατασκευαζόµενα στηθαία σκυροδέµατος χωρίς να έχει προηγηθεί τεχνοοικονοµική ανάλυση
και τεκµηρίωση καθώς και αξιολόγηση των εφαρµοζόµενων
διαµορφώσεων. Οι διαµορφώσεις αυτές βασίζονται στη διαισθητική πεποίθηση, ότι µε αυτού του είδους τις διαµορφώσεις
επιτυγχάνεται οικονοµία τόσο κατά την κατασκευή όσο και κατά
την συντήρηση και αποφεύγεται ο υπερσχεδιασµός των έργων.
Οι τεχνικές, λειτουργικές και οικονοµικές επιπτώσεις των κατασκευαστικών διαµορφώσεων των διαχωριστικών νησίδων σύµφωνα µε τις ΟΜΟΕ-∆ συνοψίζονται στα ακόλουθα:
• Κατ’ αρχήν αυξάνεται το πλάτος της εσωτερικής λωρίδας καθοδήγησης, ώστε να είναι δυνατή η διάταξη φρεατίων υδροσυλλογής στον πόδα των στηθαίων σκυροδέµατος στις
περιοχές των οριζόντιων καµπυλών. Έτσι αυτή η διαµόρφωση,
µε κεντρική νησίδα περιορισµένου πλάτους και υπερδιαστασιολογηµένη εσωτερική λωρίδα καθοδήγησης, καθίσταται
επικίνδυνη αναφορικά µε την οδική ασφάλεια.
• Τα στηθαία σκυροδέµατος που τοποθετούνται στις κεντρικές
νησίδες, επειδή κατασκευάζονται επί τόπου του έργου, δεν
αποτελούν αντικείµενο του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1317 [18, 19]
και ως εκ τούτου δεν θεωρούνται συστήµατα αναχαίτισης αλλά
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κατασκευές. Εποµένως τα επί τόπου κατασκευαζόµενα στηθαία σκυροδέµατος δεν µπορούν να φέρουν σήµα CE.
• Ο εγκιβωτισµός των στηθαίων σκυροδέµατος σε βάθος 4cm
– 12cm παρουσιάζει πολύ χαµηλό επίπεδο κυκλοφοριακής
ασφάλειας, λόγω της µεγαλύτερης ακαµψίας και εποµένως
της εξαιρετικά δυσµενούς σφοδρότητας πρόσκρουσης [16,
17].
Η πρακτική αυτή σχετίζεται µε την αντίληψη, ότι η όλη διαµόρφωση είναι οικονοµική και στιβαρή και ως εκ τούτου δεν
θραύονται κατά τη πρόσκρουση οχήµατος. Σύµφωνα όµως µε
τις εκθέσεις δοκιµών [16, 17] κατά την πρόσκρουση παρατηρείται θραύση των βασικών µερών των στηθαίων σκυροδέµατος (Σχ. 4).

Το τµήµα της κεντρικής νησίδας, στο οποίο εδράζεται το αµφίπλευρο στηθαίο σκυροδέµατος πολλές φορές διαµορφώνεται
κεκλιµένο αντί οριζόντιο (Σχήµα 5), µε αποτέλεσµα να προκύπτουν πρακτικά θέµατα αναφορικά µε την τοποθέτησή τους.
Βασική αρχή στον σχεδιασµό των έργων πρέπει να είναι η κατασκευασιµότητα των σχεδίων των µελετών. Επισηµαίνεται,
ότι σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να προβλέπονται µόνον
προκατασκευασµένα στηθαία σκυροδέµατος.
• Τα φρεάτια επίσκεψης που προβλέπονται στις µελέτες και τοποθετούνται κατά την κατασκευή δεν είναι επισκέψιµα σύµφωνα µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 1917, ΕΛΟΤ ΕΝ 124,
και ΕΛΟΤ ΕΝ 14396. Πρόκειται για ιδιοκατασκευές και προφανώς εφαρµόζονται, ώστε να αντιµετωπιστεί το πρόβληµα έλλειψης επαρκούς χώρου στην κεντρική νησίδα (Σχήµα 6).
Αυτές οι κατασκευές είναι προβληµατικές σε περίπτωση πρόσκρουσης οχήµατος στα στηθαία σκυροδέµατος λόγω θραύσης µερών της έδρασης του στηθαίου – φρεατίου.

Σχήµα 4. Στηθαία σκυροδέµατος σε κεντρική νησίδα µετά την πρόσκρουση φορτηγού – Είσοδος του φορτηγού στο αντίθετο ρεύµα κυκλοφορίας!

• Στις διατοµές α4ν*σ, β4ν* και γ4ν*, όπου προβλέπεται η τοποθέτηση στην κεντρική νησίδα αµφίπλευρου στηθαίου σκυροδέµατος, δεν έχει ληφθεί υπόψη το λειτουργικό πλάτος του
στηθαίου ασφαλείας και δεν παρέχεται ο απαιτούµενος χώρος
για παραµόρφωση του συστήµατος ασφαλείας σε περίπτωση
πρόσκρουσης. Επίσης σε αυτή την περίπτωση προβλέπεται η
τοποθέτηση στον πόδα του στηθαίου σκυροδέµατος και στην
περιοχή της εσωτερικής λωρίδας καθοδήγησης φρεατίου φρεατίου υδροσυλλογής και φρεατίου επίσκεψης στην αριστερή
λωρίδα κυκλοφορίας! Προφανώς αυτή η διαµόρφωση προέκυψε από την ουσιαστική ανυπαρξία κεντρικής νησίδας
(Σχήµα 5). Μία τέτοια διαµόρφωση είναι προβληµατική, διότι
θα πρέπει να αναµένεται κίνηση των οχηµάτων προς τα δεξιά
µε τις αντίστοιχες επιπτώσεις στην οδική ασφάλεια λόγω των
αναπτυσσόµενων ταχυτήτων, ώστε να αποφύγουν τα καλύµµατα των φρεατίων.

Σχήµα 5. Τυπική διατοµή κεντρικής νησίδας σε οδούς µε διατοµή
α4ν*σ, β4ν* και γ4ν* και φρεάτια υδροσυλλογής και επίσκεψης

Σχήµα 6. Τυπική διαµόρφωση κεντρικής νησίδας και φρεάτιο επίσκεψης

• ∆εν είναι δυνατή η φύτευση της κεντρικής νησίδας. Σε αυτή την
περίπτωση η νησίδα πρέπει να είναι σταθεροποιηµένη, ώστε
να µην είναι απαραίτητη η τοποθέτηση στραγγιστηρίου αγωγού και φρεατίων.
• ∆εν µπορεί να διαταχθούν βάθρα γέφυρας και υποστύλωµα
γέφυρας σήµανσης στην κεντρική νησίδα, οπότε το πάχος της
ανωδοµής των τεχνικών άνω διάβασης και των ζυγωµάτων
των γεφυρών σήµανσης θα είναι αυξηµένο περίπου κατά 50%.
• ∆εν είναι δυνατή η τοποθέτηση ιστών οδοφωτισµού στην κεντρική νησίδα. Σε αυτή την περίπτωση οι ιστοί τοποθετούνται
στα πλευρικά ερείσµατα, τα οποία διαπλατύνονται, ώστε να
είναι δυνατή η τοποθέτηση των ιστών. Έτσι όµως προκύπτουν
διπλές οδεύσεις καλωδίων οδοφωτισµού και ιστών και η τοποθέτηση συστηµάτων αναχαίτισης στα ερείσµατα µε ικανότητα συγκράτησης Η1 ή/και Η2.
Αν ήταν δυνατή η τοποθέτηση των ιστών οδοφωτισµού στην
κεντρική νησίδα, η ικανότητα συγκράτησης των συστηµάτων
αναχαίτισης που τοποθετούνται στο έρεισµα είναι µόνον Ν2.
∆ηλαδή θα είναι δυνατή η εγκατάσταση συστηµάτων αναχαίτισης µε µικρότερη ικανότητα συγκράτησης κατά δύο κατηγορίες. Αυτό συνεπάγεται οικονοµία µόνον αναφορικά µε τα
συστήµατα αναχαίτισης της τάξης του 50% ανά τρέχον µέτρο.
Αν ληφθεί υπόψη η πρόσθετη οικονοµία που επιτυγχάνεται,
λόγω της εγκατάστασης µονής όδευσης καλωδίων και ιστών
οδοφωτισµού, των απλούστερων αποχετευτικών διατάξεων
11 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.
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καθώς και της κατασκευαστικής διαµόρφωσης τεχνικών άνω
διαβάσεων µε βάθρο στη κεντρική ή διαχωριστική νησίδα, είναι
φανερό, ότι τα λειτουργικά και οικονοµικά δεδοµένα των οδικών έργων αλλάζουν ριζικά επί τω βέλτιστω.

3. Παράδειγµα εφαρµογής των
ΟΜΟΕ-ΣΑΟ
3.1 Γενικά – Περιγραφή του έργου
Το τµήµα ΧΘ 7+000 – 14+500 του αυτοκινητοδρόµου Ε 65 αποτελεί παράδειγµα πιλοτικής µελέτης εφαρµογής των ΟΜΟΕ-ΣΑΟ.
Σε αυτό το τµήµα εξετάσθηκε η δυνατότητα τοποθέτησης συστηµάτων αναχαίτισης που πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1317 σύµφωνα µε τις ΟΜΟΕ-ΣΑΟ.
Κατά την εκπόνηση της µελέτης λήφθηκε υπόψη, ότι έχουν τελειώσει οι χωµατουργικές εργασίες στο υπόψη τµήµα και ότι
έχουν κατασκευασθεί τα τεχνικά έργα. Εποµένως οι ενδεχόµενες τροποποιήσεις δεν έπρεπε να συνεπάγονται καθαίρεση τµηµάτων του έργου.
Τα εµπόδια που λήφθηκαν υπόψη κατά την µελέτη σε συνάρτηση µε τις κρίσιµες αποστάσεις Α και ΑΕ των εµποδίων από την
οριογραµµή του οδοστρώµατος είναι:
1. ΣΓΥΤ µε Vεπιτρ > 160 km/h
2. Άκαµπτοι ιστοί οδοφωτισµού: Οι ιστοί οδοφωτισµού αποτελούν το κρίσιµο εµπόδιο λόγω της απόστασής τους από την
οριογραµµή του οδοστρώµατος (1,5m) και του πλάτους του
φυτικού ερείσµατος (2,25m).
3. Επιχώµατα ύψους > 3m
4. Ορύγµατα µε κλίση πρανών > 1:3 = υ:β
5. Οριογραµµές γεφυρών: Λήφθηκαν υπόψη τα εµπόδια κατάντη των τεχνικών, όπως τα υδάτινα κωλύµατα και οι οδοί
καθώς και τα φορτία πρόσκρουσης µε τα οποία µελετήθηκαν
οι γέφυρες.
6. Κεντρική νησίδα µικρού πλάτους 1,90m.

δοκιµές πρόσκρουσης που έχουν πραγµατοποιηθεί στη BASt µε
συστήµατα σκυροδέµατος σε κεντρική νησίδα, που πληρούται
µε εδαφικό υλικό ή/και έχει τοποθετηθεί και φρεάτιο επίσκεψης ανάµεσα στα συστήµατα σκυροδέµατος, το σύστηµα στηθαία σκυροδέµατος – εδαφικό υλικό υπάγεται στην κατηγορία
λειτουργικού πλάτους W5 και W6 ενώ παρουσιάζει πολύ χαµηλό επίπεδο κυκλοφοριακής ασφάλειας, λόγω της πολύ
κακής κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης [16, 17].
Το πλάτος των εσωτερικών λωρίδων καθοδήγησης είναι 0,95m
και το πλάτος των ερεισµάτων ανέρχεται σε 2,25m. Οι διαµορφώσεις των ερεισµάτων στα επιχώµατα και τα ορύγµατα και στην
κεντρική νησίδα είναι σύµφωνες µε τις διαµορφώσεις των
ΟΜΟΕ-∆ µε τα προβλήµατα που περιγράφηκαν στο προηγούµενο
εδάφιο.
Λαµβανοµένων υπόψη των προαναφεροµένων στα προηγούµενα
εδάφια, κρίθηκε σκόπιµο να εξετασθεί η δυνατότητα αναδιάταξης
των συστατικών µερών της διατοµής αυτοκινητοδρόµου, ώστε να
αυξηθεί το πλάτος της κεντρικής νησίδας και να µειωθεί το πλάτος των εσωτερικών λωρίδων καθοδήγησης κατά 0,20m χωρίς
να αυξηθεί το πλάτος του καταστρώµατος του αυτοκινητοδρόµου.
Έτσι εξετάσθηκαν ακόµη δύο λύσεις µε πλάτος κεντρικής νησίδας 2,30m και 4,0m (Σχ. 9). Στις Λύσεις στις οποίες το πλάτος της
κεντρικής νησίδας ανέρχεται σε 4,0m, µειώθηκε το πλάτος των
ερεισµάτων στο 1,50m και µόνον στα υψηλά επιχώµατα διαµορφώθηκε ίσο µε 2,50m.

(α) Κεντρική νησίδα πλάτους 2,30m

3.2 Προταθείσες διαφοροποιήσεις της διατοµής του αυτοκινητόδροµου
Το πλάτος της κεντρικής νησίδας είναι ίσο µε 1,90m. Κατά µήκος
των οριογραµµών της κεντρικής νησίδας προβλέπεται η κατασκευή επί του τόπου του έργου στηθαίων σκυροδέµατος, τα
οποία εγκιβωτίζονται σε βάθος 4cm – 12cm. Σύµφωνα µε τις
12 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

(β) Κεντρική νησίδα πλάτους 4,00m
Σχήµα 9. Προτεινόµενες διαµορφώσεις κεντρικής νησίδας µικρού
και κανονικού πλάτους
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Η επιλογή συστηµάτων έγινε µε βάση τη συνολική τους επίδοση, δηλαδή την ικανότητα συγκράτησης, το λειτουργικό πλάτος και την κατηγορία σφοδρότητας πρόσκρουσης. ∆ηλαδή το
λειτουργικό πλάτος εξαρτάται από τον διατιθέµενο χώρο για παραµόρφωση.
Τα οριζόντια φορτία που µεταβιβάζονται µέσω του στηθαίου
ασφαλείας και του οχήµατος στην ανωδοµή των γεφυρών κατά
την πρόσκρουση οχήµατος στα στηθαία σκυροδέµατος, κυµαίνονται από 400kN έως 600kN ανάλογα µε κατασκευαστική διαµόρφωσή τους. ∆ηλαδή τα στηθαία σκυροδέµατος υπάγονται
τουλάχιστον στην κατηγορία φορτίου C κατά Fachbericht 101.
Επειδή οι γέφυρες του έργου µελετήθηκαν για οριζόντιο φορτίο
πρόσκρουσης 300kN, προτάθηκαν µόνον χαλύβδινα στηθαία,
τα οποία σύµφωνα µε τις σε δοκιµές κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2, στις
οποίες έχουν υποβληθεί, υπάγονται στην κατηγορία φορτίου Β
µε µέγιστο οριζόντιο φορτίο 200kN < 300kN.

3.3 Προταθείσες λύσεις
∆εν εξετάσθηκε η προβλεπόµενη διαµόρφωση στη µελέτη, διότι
πέραν των προβληµάτων που αναφέρθηκαν, λήφθηκε υπόψη
το λειτουργικό πλάτος των συστηµάτων αναχαίτισης και το εναποµένον πλάτος της κεντρικής νησίδας στην περίπτωση τοποθέτησης δύο στηθαίων σκυροδέµατος κατά µήκος των
οριογραµµών της κεντρικής νησίδας. Σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα κρίθηκε σκόπιµη η διερεύνηση των εξής τεσσάρων
λύσεων:

Λύση 1
Κεντρική νησίδα: Προβλέπεται η σταθεροποίηση της κεντρικής νησίδας και η τοποθέτηση αµφίπλευρου προκατασκευασµένου στηθαίου σκυροδέµατος µε κατηγορία επίδοσης
H2-W3-B.
Στις διακοπές της κεντρικής νησίδας είναι απαραίτητη η διάταξη
συναρµογών µε κατηγορία επίδοσης H2-W4-B. Το πλήθος τους
είναι διπλάσιο σε σύγκριση µε τις λύσεις 2 και 4.
Στις θέσεις των τεχνικών προβλέπεται η τοποθέτηση χαλύβδινου συστήµατος µε κατηγορία επίδοσης H2-W4-B. Πριν και µετά
τα τεχνικά τοποθετείται το προαναφερόµενο σύστηµα µε έµπηξη
σε µήκος σύµφωνα µε τις ΟΜΟΕ-ΣΑΟ.
Οριογραµµές: Λόγω των ιστών οδοφωτισµού που αποτελούν
το κύριο πλευρικό εµπόδιο, προβλέπεται η τοποθέτηση συστήµατος µε κατηγορία επίδοσης H1-W3-Α. Στην περίπτωση αυτή,
επειδή αυτό το σύστηµα έχει µικρό λειτουργικό πλάτος, οι ιστοί
οδοφωτισµού θα παραµείνουν στη θέση που προβλέπονται στις
τυπικές διατοµές. Αντίθετα στην περίπτωση που τοποθετηθεί σύστηµα µε κατηγορία επίδοσης H1-W4-Α, οι ιστοί οδοφωτισµού
θα πρέπει να µετατοπιστούν και να θεµελιωθούν σε µικροπασσάλους, ώστε να διατίθεται το απαιτούµενο πλάτος για παραµόρφωση σε περίπτωση πρόσκρουσης.

Λύση 2
Κεντρική νησίδα: Το πλάτος της κεντρικής νησίδας είναι ίσο µε
2,30m και προβλέπεται η τοποθέτηση χαλύβδινου αµφίπλευρου στηθαίου µε κατηγορία επίδοσης H2-W4-B. Η κεντρική νησίδα διαµορφώνεται ως αποχετευτικό ρείθρο και εποµένως δεν
είναι απαραίτητη η διάταξη κιβωτιόµορφου ρείθρου, όπως στη

Λύση 1 παρά µόνον των φρεατίων επίσκεψης.
Στις διακοπές της κεντρικής νησίδας δεν είναι απαραίτητη η διάταξη συναρµογών.
Στις θέσεις των τεχνικών προβλέπεται η τοποθέτηση χαλύβδινου συστήµατος µε κατηγορία επίδοσης H2-W4-B. Πριν και µετά
τα τεχνικά τοποθετείται το προαναφερόµενο σύστηµα σε µήκος
σύµφωνα µε τις ΟΜΟΕ-ΣΑΟ µε έµπηξη.
Οριογραµµές: Ισχύουν τα αναφερόµενα για τις οριογραµµές
στη Λύση 1.

Λύση 3
Κεντρική νησίδα: Το πλάτος της κεντρικής νησίδας είναι ίσο µε
4,00m. Προβλέπεται η τοποθέτηση κατά µήκος των οριογραµµών της κεντρικής νησίδας µονόπλευρων προκατασκευασµένων στηθαίων στηθαίου σκυροδέµατος µε κατηγορία επίδοσης
H2-W7-B.
Σε αυτή την περίπτωση είναι απαραίτητη η διάταξη συναρµογών
κατά τη µετάβαση από το στηθαίο σκυροδέµατος στο χαλύβδινο
σύστηµα που τοποθετείται στα τεχνικά και στο σύστηµα που τοποθετείται στις διακοπές της κεντρικής νησίδας.
Στις θέσεις των τεχνικών προβλέπεται η τοποθέτηση χαλύβδινου συστήµατος µε κατηγορία επίδοσης H2-W4-B. Πριν και µετά
τα τεχνικά τοποθετείται το προαναφερόµενο σύστηµα σε µήκος
σύµφωνα µε τις ΟΜΟΕ-ΣΑΟ µε έµπηξη.
Οριογραµµές: Επειδή σε αυτή τη λύση οι ιστοί οδοφωτισµού
τοποθετούνται στην κεντρική νησίδα και το κύριο πλευρικό εµπόδιο είναι η ΣΓΥΤ, όταν αυτή απέχει έως και 20m από τον αυτοκινητόδροµο, το πλάτος του ερείσµατος µπορεί να είναι ίσο µε
1,50m. Έτσι είναι δυνατή η τοποθέτηση συστήµατος στο υπόλοιπο τµήµα του αυτοκινητοδρόµου µε µικρότερη ικανότητα
συγκράτησης. Συγκεκριµένα προτάθηκε η τοποθέτηση συστήµατος µε κατηγορία επίδοσης Ν2-W5-Α ή Ν2-W6-Α.
Στις περιοχές γειτνίασης µε την ΣΓΥΤ προτάθηκε σύστηµα µε κατηγορία επίδοσης H1-W3-Α ή H2-W4-Α. Οι διαφοροποιήσεις στις
επιδόσεις των συστηµάτων αναχαίτισης σχετίζονται µε τα προϊόντα των διαφόρων κατασκευαστών.

Λύση 4
Κεντρική νησίδα: Το πλάτος της κεντρικής νησίδας είναι ίσο µε
4,00m. Η κεντρική νησίδα διαµορφώνεται ως αποχετευτικό ρείθρο και εποµένως δεν είναι απαραίτητη η διάταξη κιβωτιόµορφου ρείθρου παρά µόνον των φρεατίων επίσκεψης. Προβλέπεται
η τοποθέτηση κατά µήκος των οριογραµµών της κεντρικής νησίδας µονόπλευρων χαλύβδινων στηθαίων µε κατηγορία επίδοσης
H2-W4-B και χωριστή δράση.
Στις διακοπές της κεντρικής νησίδας δεν απαιτείται η διάταξη συναρµογών.
Στις θέσεις των τεχνικών προβλέπεται η τοποθέτηση χαλύβδινου συστήµατος µε κατηγορία επίδοσης H2-W4-B. Πριν και µετά
τα τεχνικά τοποθετείται το προαναφερόµενο σύστηµα σε µήκος
σύµφωνα µε τις ΟΜΟΕ-ΣΑΟ µε έµπηξη.
Οριογραµµές: Ισχύουν τα αναφερόµενα για τις οριογραµµές στη
Λύση 3.
Τα συµπεράσµατα που εξήχθηκαν αναφορικά µε τη δαπάνη εγκατάστασης συστηµάτων αναχαίτισης σε συνάρτηση µε τις διαµορφώσεις στη διατοµή της οδού, είναι τα εξής:

13 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.
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• των εγκαταστάσεων αποχέτευσης – αποστράγγισης
• της εγκατάστασης µονής ή διπλής όδευσης καλωδίων και
ιστών οδοφωτισµού καθώς και
• των απαιτούµενων εργασιών συντήρησης και ειδικότερα για
τα νεότερα χαλύβδινα συστήµατα.
Μετά από ενδελεχή εξέταση διαπιστώθηκε, ότι κατά την επιλογή
των συστηµάτων πρέπει να προτιµώνται οι λύσεις µε οικογένειες
των στηθαίων (family barriers) και να µην λαµβάνονται υπόψη
µόνον οι τιµές µονάδας των προϊόντων. Έτσι θα είναι δυνατή η
υιοθέτηση της πλέον κατάλληλης τεχνικά και συµφέρουσας οικονοµικά λύσης.

4. Τελικά συµπεράσµατα - προτάσεις

1. Η δαπάνη εγκατάστασης συστηµάτων αναχαίτισης στις οριογραµµές στην περίπτωση κατασκευής κεντρικής νησίδας κανονικού πλάτους (Λύσεις 3 και 4) είναι κατά 25% µειωµένη
σε σύγκριση µε την περίπτωση κατασκευής νησίδας µειωµένου πλάτους (Λύσεις 1 και 2).
2. Η δαπάνη εγκατάστασης στηθαίων σκυροδέµατος στην κεντρική νησίδα (Λύση 1) είναι αυξηµένη κατά 28% σε σύγκριση
µε εκείνη του αµφίπλευρου χαλύβδινου συστήµατος (Λύση
2) στην περίπτωση κατασκευής νησίδας µειωµένου πλάτους.
3. Η δαπάνη εγκατάστασης στηθαίων σκυροδέµατος στην κεντρική νησίδα (Λύση 3) είναι αυξηµένη κατά 57% σε σύγκριση
µε εκείνη των χαλύβδινων συστηµάτων µε χωριστή δράση
(Λύση 4) στην περίπτωση κατασκευής νησίδας κανονικού
πλάτους.
Αυτό όµως που χρήζει προσοχής, είναι, ότι µε τα χαλύβδινα συστήµατα που είχαν µεγαλύτερη τιµή ανά µέτρο, προέκυψε η συνολικά φθηνότερη λύση! Η οικονοµία που επετεύχθη είναι της
τάξης του 16% για τη Λύση 2 ενώ για τη Λύση 4 ανέρχεται στο
7%. Επισηµαίνεται, ότι στην αποτίµηση της οικονοµίας που επιτυγχάνεται µε την εφαρµογή των τεσσάρων λύσεων, λήφθηκε
υπόψη µόνον η δαπάνη εγκατάστασης των συστηµάτων αναχαίτισης. ∆ηλαδή δεν λήφθηκαν υπόψη οι δαπάνες
• επιχωµάτων ή ορυγµάτων
• των απαλλοτριώσεων
14 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

Από τα προαναφερόµενα προκύπτει, ότι ΝΑΙ είναι δυνατή η εφαρµογή των ΟΜΟΕ-ΣΑΟ και κατ’ επέκταση του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ
1317 στην Ελλάδα. Καθίσταται πλέον σαφές, ότι απαιτείται ορθολογική και τεκµηριωµένη διαχείριση των επί µέρους στοιχείων
της διατοµής. Αναφορικά δε µε το ερώτηµα κατά πόσον επιτυγχάνεται λειτουργικότητα, ασφάλεια και οικονοµία µε τις διαµορφώσεις που εφαρµόζονται, πρέπει να κατανοηθεί, ότι αυτές παρά
το φαινοµενικά χαµηλό κόστος κατασκευής ουσιαστικά είναι ακριβές, διότι δεν έχουν ληφθεί υπόψη οι "κρυφές" δαπάνες που προκύπτουν λόγω κακώς εννοούµενης οικονοµίας.
Με τις εφαρµοζόµενες διαµορφώσεις στις τυπικές διατοµές των
οδικών έργων προκύπτουν εσφαλµένες τεχνικά κατασκευές που
είναι αντιοικονοµικές, επειδή δεν λαµβάνονται υπόψη οι κανόνες που αφορούν στη λειτουργικότητα, στην ασφάλεια και στην
οικονοµία των οδικών έργων. ∆ηλαδή όλα αυτά που εφαρµόζονται µε κριτήριο την οικονοµία και µόνον δεν οδηγούν στο επιθυµητό αποτέλεσµα. Παρατηρείται δε ότι
• Σύµφωνα µε τα έως σήµερα ισχύοντα στην Ελλάδα, οι πλευρικές κατασκευές των οδών δεν είναι σύµφωνες µε τα δεδοµένα
διαµόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου των συστηµάτων αναχαίτισης [7], ώστε να εξασφαλίζονται οι συνθήκες καλής λειτουργίας κατά την πρόσκρουση οχηµάτων σε αυτά.
• Το Παράρτηµα Ι των ΟΜΟΕ-∆ και η Ε 41 σε καµιά περίπτωση
δεν πρέπει να αποτελέσει ως έχει οδηγία για τη διαµόρφωση
οδών στην Ελλάδα, αφού αποτελεί προσπάθεια µιας πολύ σύντοµης και αποσπασµατικής αναφοράς σε ένα περιορισµένο
αριθµό παραµέτρων σχεδιασµού.
• Η διαστασιολόγηση των συστατικών µερών της διατοµής πρέπει να προκύπτει από την ανάλυση των κυκλοφοριακών δεδοµένων και να τεκµηριώνεται σύµφωνα µε τα ευρωπαϊκά
πρότυπα (ΕΛΟΤ ΕΝ) και των πλέον πρόσφατων οδηγιών που
αφορούν στα έργα οδοποιίας.
Με την εφαρµογή των ΟΜΟΕ-ΣΑΟ δεν αναµένεται αύξηση του κόστους κατασκευής των οδικών έργων. Αντίθετα αν αναθεωρηθούν οι διαµορφώσεις που εφαρµόζονται έως σήµερα, τα θετικά
αποτελέσµατα θα είναι εντυπωσιακά. Για τα υφιστάµενα έργα θα
πρέπει να λαµβάνονται αποφάσεις για την έκταση των κατασκευαστικών παρεµβάσεων καθώς και για τους συµβιβασµούς
που µπορούν να γίνουν ανάλογα µε τις ιδιαίτερες συνθήκες του
κάθε έργου, ώστε οι παράγοντες κόστος – ποιότητα – ασφάλεια
να είναι ισορροπηµένοι.

183:Layout 1

18/12/12

13:17

Page 17

Παράδειγµα αποτελεί η αντιµετώπιση στο τµήµα του αυτοκινητόδροµου Ε 65 που εξετάσθηκε. Επειδή είχαν ήδη ολοκληρωθεί οι
χωµατουργικές εργασίες, έπρεπε να γίνουν συµβιβασµοί. ∆ιαφορετικά θα υπήρχε η δυνατότητα ακόµη καλύτερης αντιµετώπισης.
Παρόλα αυτά επειδή λήφθηκαν υπόψη τα ευρωπαϊκά πρότυπα και
οι νεότερες οδηγίες για το σχεδιασµό των οδών, το αποτέλεσµα
ήταν αποδεκτό ενώ δόθηκαν ουσιαστικές λύσεις στα προβλήµατα
χώρου για την τοποθέτηση στηθαίων, φρεατίων κλπ.
Θα πρέπει λοιπόν να κατανοηθεί, ότι η επιλογή των κατηγοριών
επίδοσης των συστηµάτων αναχαίτισης επηρεάζεται από τη διαµόρφωση των επί µέρους στοιχείων της διατοµής. Επισηµαίνεται,
ότι για λόγους κυκλοφοριακής ασφάλειας και για λόγους συντήρησης το πλάτος των ερεισµάτων πρέπει να είναι σταθερό.
Για αυτό το λόγο θα πρέπει να εγκαταλειφθεί η πρακτική που
ακολουθείται σήµερα και η οποία συνίσταται στην υποδιαστασιολόγηση της κεντρικής νησίδας και υπερδιαστασιολόγηση των
φυτικών ερεισµάτων.
Η διαµόρφωση µιας τυπικής διατοµής δεν είναι θέµα διαπραγµάτευσης αλλά τεκµηρίωσης. Πρέπει δε πάντοτε να εξετάζεται
προσεκτικά σε τι περαιτέρω επιλογές οδηγούν οι διατοµές που
θα εφαρµοστούν και ποιες θα είναι οι επιπτώσεις στην ασφάλεια, στη λειτουργικότητα και στην οικονοµία ενός οδικού έργου.
Η οικονοµία επιτυγχάνεται, µόνον εφόσον συνυπολογιστούν
όλοι οι παράγοντες που επηρεάζουν τη διατοµή της οδού και ουδέποτε σε βάρος της λειτουργικότητας και της ασφάλειας της
οδού. Μόνον έτσι µπορεί να αποφευχθεί το ντόµινο σφαλµάτων
που διαπράττονται, προκειµένου να διορθωθούν άλλα σφάλµατα και επί πλέον να επιτυγχάνεται πραγµατική οικονοµία.
Κατά συνέπειαν έχουν ωριµάσει πλέον οι συνθήκες για την εκπόνηση Οδηγιών για τις πλευρικές διαµορφώσεις διατοµών µε
Τυπικά Σχέδια Πλευρικών ∆ιαµορφώσεων Οδών που να αποτελούν σύνθεση οδηγιών, όπως οι οδηγίες για τα συστήµατα αναχαίτισης (ΣΑΟ), την αποχέτευση και αποστράγγιση των οδών, τα
συστήµατα ηχοπροστασίας των οδών κλπ, ώστε αυτές να ικανοποιούν ταυτόχρονα κριτήρια κυκλοφοριακά, περιβαλλοντικά,
κατασκευαστικά, οικονοµικά και οδικής ασφάλειας. Με αυτό τον
τρόπο θα επιτευχθεί οµοιοτυπία, λειτουργικότητα, ασφάλεια και
πραγµατική οικονοµία τόσο στην κατασκευή όσο και στη συντήρηση των οδικών έργων.
Αυτές οι Οδηγίες θα τεκµηριώνονται βάσει των ευρωπαϊκών προτύπων (ΕΝ) και των νεότερων οδηγιών που αφορούν στα έργα,
που σηµειωτέον εµπεριέχουν την εµπειρία εκατοντάδων επιστηµόνων που έχει καταγραφεί και αξιολογηθεί στη διάρκεια δεκαετιών. Θα αντικαταστήσουν δε το παράρτηµα Ι των ΟΜΟΕ-∆.
Στο µεταξύ, όπως άλλωστε αναφέρεται και στην Εγκύκλιο 17, αν
προκύπτουν διαφοροποιήσεις των διατοµών που περιέχονται
στις ΟΜΟΕ-∆ λόγω της επιλογής στηθαίων ασφαλείας σύµφωνα
µε τις ΟΜΟΕ-ΣΑΟ, θα πρέπει να εξετάζεται και να τεκµηριώνεται
κατά περίπτωση η διαστασιολόγηση των συστατικών µερών της
διατοµής της οδού, ώστε να ικανοποιούνται ταυτόχρονα κριτήρια κυκλοφοριακά, περιβαλλοντικά, κατασκευαστικά, οικονοµικά και οδικής ασφάλειας. Για τις διατοµές που περιέχονται
στην Ε 41, πέραν των ΟΜΟΕ-∆ θα προηγείται ιδιαίτερη συνεννόηση µε την Υπηρεσία.
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H Eπιδραση Της Αστυνοµευσησ
Της Ταχυτητασ Με Φωτογραφικα Panτaρ
Στη Μειωση Της Ταχυτητασ
Αποτελεσµατα και Προβληµατα
Εφαρµογησ
Φάνης Παπαδηµητρίου*, Βασίλης Χαλκιάς**,
Παντελής Κοπελιάς***, Γιώργος Ελευθεράκης****

Μια από τις βασικότερες συνιστώσες των
προτεινόµενων µέτρων για τη βελτίωση της
οδικής ασφάλειας, είναι η αστυνόµευση και
η εµπέδωση της αίσθησης ότι οι παραβάσεις
του ΚΟΚ τιµωρούνται µε τρόπο µη επιδεχόµενο αµφισβήτησης.
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Σ

ε αυτήν την κατεύθυνση η αστυνόµευση µε ηλεκτρονικά
µέσα αποτελεί κοινή πρακτική σε όλες τις χώρες που έχουν
να επιδείξουν αποτελέσµατα στο τοµέα της Οδικής Ασφάλειας. Το κύριο πλεονέκτηµα αυτών των µεθόδων και ειδικότερα
της αστυνόµευσης της ταχύτητας µε φωτογραφικά ραντάρ είναι
ότι δίνεται η δυνατότητα αυτόµατης και αδιάβλητης –χωρίς την
ανάµιξη ανθρώπινου παράγοντα– καταγραφής σε συνεχή βάση.
Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται η σκοπιµότητα, η επιλογή των
θέσεων και ο τρόπος υλοποίησης του µέτρου τοποθέτησης φωτογραφικών ραντάρ ελέγχου ταχύτητας στην Αττική Οδό, αναλύονται και αξιολογούνται στατιστικά οι µετρηµένες µεταβολές
στη µέση ταχύτητα στα σηµεία των ραντάρ πριν και µετά την τοποθέτηση και δίνεται µια πλήρης εικόνα των χαρακτηριστικών
των παραβάσεων ταχύτητας στον αυτοκινητόδροµο. Για την ανάλυση χρησιµοποιούνται δύο πηγές δεδοµένων: α) οι φωρατές
που µετρούν τη µέση ταχύτητα σε 500 διαφορετικά σηµεία του
αυτοκινητόδροµου ανά 20 δευτερόλεπτα και β) στοιχεία της Τροχαίας Αττικής Οδού από τις καταγραφές των ραντάρ.
Τέλος, παρουσιάζονται τα βασικότερα προβλήµατα νοµοθετικής
και διαδικαστικής φύσεως που προκύπτουν µετά την καταγραφή
των παραβατών και κυρίως αυτά που αφορούν τις διαδικασίες,
τη πολυδιάσπαση αρµοδιοτήτων και την εµπλοκή φορέων και
υπηρεσιών ώστε τελικά η παράβαση να παραδίδεται στους οδηγούς αρκετούς µήνες µετά την καταγραφή. Επ΄ αυτού προτείνονται οι προσφορότεροι τρόποι για την αποφυγή χρονοβόρων
διαδικασιών.

1. Εισαγωγή
Η εφαρµογή της τεχνολογίας των ραντάρ για την αστυνόµευση
της ταχύτητας ξεκίνησε από τα τέλη της δεκαετίας του ΄80 σε
αρκετές χώρες. Από τις πρώτες εφαρµογές διαπιστώθηκε άµεσο
όφελος στη µείωση των ατυχηµάτων και των παθόντων σε αυτά
λόγω της µείωσης των ταχυτήτων (Elvik, 1997).
Η τεχνολογία λειτουργεί συµπληρωµατικά στη διαδοµένη,
πλέον, τεχνολογία των κινητών ραντάρ η οποία είναι αποτελεσµατική στο βαθµό που είναι εκτεταµένη και διαρκής. Μελέτη 5
ετών για την αστυνόµευση µε ραντάρ (Goldenbeld C., Schagen
I., 2005) έδειξε σηµαντική µείωση, έως και 21%, της µέσης ταχύτητας αλλά και των ατυχηµάτων µε παθόντες σε περιοχή της
Ολλανδίας.
Οι Retting R., Farmer C. (2003) σε αντίστοιχη µελέτη στις ΗΠΑ
έδειξαν ότι η εκτεταµένη χρήση ραντάρ επέφερε 14% µείωση
της µέσης ταχύτητας ενώ το ποσοστό των οδηγών που υπερβαίνουν το όριο ταχύτητας πάνω από 10 µίλια/ώρα είναι µειωµένο
κατά 82% σε περιοχές µε εφαρµογή του µέτρου, σε σχέση µε
άλλες χωρίς εφαρµογή.
Συγκριτική µελέτη αποτελεσµάτων 26 εργασιών και συλλογής
αντίστοιχων αναφορών και ιατρικών δεδοµένων στην Αυστραλία
(Wilson et al, 2006) έδειξε ότι α)σηµαντική µεταβολή πριν/µετά
την εφαρµογή του µέτρων αστυνόµευσης µε ραντάρ β)µείωση
ποσοστού παραβατών άνω των 15χλµ/ώρα από το όριο ταχύτητας κατά 65% και γ)µείωση των ατυχηµάτων (µε παθόντες και
υλικές ζηµιές) έως 72%.
Η χρήση των τεχνολογιών αυτών φαίνεται ότι είναι πιο αποτελε-

σµατική σε υψηλές ταχύτητες και αυτοκινητόδροµους. Η εξαγωγή µοντέλων µείωσης των ατυχηµάτων (Hirst et al, 2005) σε
περιοχές χαµηλών ή µέσων ταχυτήτων (30 µίλια/ώρα) µε εφαρµογή καµερών αστυνόµευσης ταχύτητας έδειξε ότι η µείωση της
ταχύτητας κατά 1 µίλι/ώρα επέφερε 4% πτώση των ατυχηµάτων
ενώ η επιλογή κατασκευαστικών ή άλλων τεχνικών διαχείρισης
και µείωσης της ταχύτητας επέφερε έως και 8% µείωση των ατυχηµάτων. Μελέτη στην αρτηρία Highway 17 (Pat Bay Highway)
στον Καναδά (Chen et al, 2002) της οποίας 6 χιλιόµετρα είναι
αυτοκινητόδροµος έδειξε ότι η χρήση φωτογραφικών ραντάρ
επιφέρει µείωση 16%±7% των αναµενόµενων συγκρούσεων.
Η σύγκριση µάλιστα τµηµάτων µε και χωρίς φωτογραφικά ραντάρ έδειξε ότι δεν υπάρχει αξιοσηµείωτη διαφορά στη µέση ταχύτητα και ότι η επίδραση του µέτρου διαρκεί χωρικά και πέρα
από τι θέσεις που αυτό εφαρµόζεται.
Στη χώρα µας, πρόσφατα ευρήµατα από κινητά φωτογραφικά
ραντάρ (Ανδρουλιδάκης κα, 2012) έδειξαν µειώσεις στις µέγιστες ταχύτητες έως και 22%, ελαφρά µείωση στις µέσες ταχύτητες και µείωση 6% στα οχήµατα που κινούνται µε 70 χλµ/ώρα
και άνω µε όριο της οδού τα 50 χλµ/ώρα.
Η τοποθέτηση των σταθερών φωτογραφικών ραντάρ στην Αττική
Οδό ξεκίνησε το 2007 και ολοκληρώθηκε το 2010. Σήµερα είναι
τοποθετηµένα σε 14 θέσεις κατά µήκος του αυτοκινητόδροµου.
Τη χρήση και αρµοδιότητα πρόσβασης στα στοιχεία έχει η Τροχαία Αττικής Οδού. Στη εργασία παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα
από τα πρώτα χρόνια εφαρµογής του µέτρου αλλά και αναπτύσσονται τα κανονιστικά και νοµοθετικά ζητήµατα που καθιστούν
ένα τόσο διαδεδοµένο µέτρο σε όλο τον κόσµο, λιγότερο αποτελεσµατικό στη χώρα µας.

2. Τα όρια ταχύτητας στον αυτοκινητόδροµο της Αττικής Οδού
Ο Κανονισµός Μελετών Ερευνών (ΚΜΕ) του 1994 προδιαγράφει τις απαιτήσεις µελέτης και κατασκευής του αυτοκινητόδροµου Ελευσίνας-Σταυρού-Α/∆ Σπάτων και της ∆υτικής
Περιφερειακής Λεωφόρου Υµηττού. Στον ΚΜΕ γίνεται αναφορά
στον κανονισµό RAS-L-1 (1984) βάσει του οποίο γίνεται ο γεωµετρικός σχεδιασµός της οδού. Επιπλέον αυτών προτείνονται κάποιες τροποποιήσεις του RAS-L-1. Ιδιαίτερα για τα χαµηλά
όρια αναφέρεται ως βασική τροποποίηση ότι µπορεί να εφαρµοσθεί ταχύτητα µελέτης Ve = 80 χλµ/ώρα ύστερα από σύµφωνη γνώµη της Υπηρεσίας (ΥΠΕΧΩ∆Ε) και σε τµήµατα µε
δυσχερείς συνθήκες.
Την ίδια περίοδο έχουν αρχίσει να διαµορφώνονται τα προσχέδια
των ΟΜΟΕ_Χ που τελικά εκδίδονται στις αρχές της δεκαετίας του
2000 και προβλέπουν ότι η ταχύτητα µελέτης Ve θα πρέπει να
είναι ίση ή µεγαλύτερη της V επιτρ. Η λειτουργική δε ταχύτητα ταυτίζεται συνήθως µε την V85 και είναι έως και 20 χλµ/ωρα µεγαλύτερη της Ve.
Με αυτά ως δεδοµένα καταρτίσθηκαν οι συγκοινωνιακές µελέτες και έγινε η χάραξη των τµηµάτων του αυτοκινητόδροµου
όπου στο ορεινό κατά βάση τµήµα της ∆ΠΛΥ ισχύουν όρια µεταξύ
60 και 80 χλµ/ώρα ενώ το τµήµα Αεροδρόµιο Ελευσίνα ισχύουν
όρια 100-120 χλµ/ώρα.

17 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.
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3. Τροχαία αστυνόµευση ταχύτητας
στην Αττική Οδό µε σταθερά ηλεκτρονικά µέσα
3.1 Γενικά
Οι συσκευές αστυνόµευσης της ταχύτητας τοποθετήθηκαν σταδιακά από το 2007 έως το 2010. Σήµερα, είναι τοποθετηµένες
σε 14 σηµεία στον αυτοκινητόδροµο. Η ευθύνη λειτουργίας,
αστυνόµευσης, καταγραφής και επεξεργασίας των δεδοµένων
ανήκει αποκλειστικά στην Τροχαία Αττικής Οδού (ΤΑΟ). Η προµήθεια, τοποθέτηση και συντήρηση γίνεται από την παραχωρισιούχο εταιρεία την Αττική Οδός Α.Ε. Για κάθε θέση εκδόθηκε
σχετική απόφαση από τη ∆ιεύθυνση Τροχαίας Αττικής. Οι συσκευές είναι τοποθετηµένες είτε πλευρικά, είτε µετωπικά επί
γέφυρας σήµανσης και βάσει της νοµοθεσίας σε κάθε θέση
υπάρχει σχετική πινακίδα προειδοποίησης.
Τα βασικά πλεονεκτήµατα των σταθερών θέσεων σε σχέση µε
τα φορητά ραντάρ σχετίζονται κυρίως µε τα θέµατα ασφάλειας
του προσωπικού της Τροχαίας αλλά και δυνατότητα καταγραφής
µεγάλου αριθµού οχηµάτων. Οι φορητές συσκευές παρουσιάζουν επίσης δυσκολία καταγραφής και ελέγχου σε πυκνή κυκλοφορία ενώ τα σηµεία στα οποία ο χώρος και η γεωµετρία
επιτρέπουν να γίνει η αστυνόµευση µαθαίνονται γρήγορα από
τους οδηγούς. Επιπλέον, η πιθανότητα ατυχήµατος ή γενικότερα
διαταραχής της κυκλοφορίας αυξάνεται πολλώ δε µάλλον όταν
οι πλειοψηφία των παραβατών συγκεντρώνεται στην αριστερή
λωρίδα κυκλοφορίας της οποίας η αστυνόµευση είναι εφικτή
µόνο σε ορισµένες ώρες, αραιής κυρίως, κυκλοφορίας. Τέλος,
ο έλεγχος αυτός επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες αλλά
και την περίοδο της ηµέρας (ηµέρα - νύχτα) µε αποτέλεσµα να
είναι περιορισµένης εµβέλειας ή/και αποτελεσµατικότητας.

3.2 Νοµοθετικό πλαίσιο
Το νοµοθετικό πλαίσιο βάσει του οποίου τοποθετήθηκαν και λειτουργούν οι συσκευές αστυνόµευσης της ταχύτητας δίδεται στη
συνέχεια µε χρονολογική σειρά:
• ΚΥΑ 1584/26 ΤΟΥ 1982 που τροποποιεί την ΚΥΑ 7332/ Φ
708.1/38Α/18-5-79
• 2515/5/14-Α ΤΟΥ 1997 ΚΥΑ, ΥΠΕΧΩ∆Ε, Υ∆Τ ΥΜΕ
• Ν 2472/1997 Προστασία του ατόµου από την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα
• Ν 2696/99 (ΚΟΚ) όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν 3542/2007
• 4ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 1122/2000Ν Οδηγία Αρχής Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα
• Π∆ 287/2001
• 2517/4/34-Γ από 10/1/2003 και 2517/4/34 από 6/9/2002
∆ΙΑΤΑΓΗ ΑΕΑ/∆/νση Τροχαίας
• Ν 3431/2006
• ΚΥΑ 21504/2601/2007, Υ∆Τ,ΥΜΕ περί ΣΕΣΟ
Ως προς τη λειτουργία των συσκευών και τη διαδικασία που ακολουθείται από το προσωπικό της ΤΑΟ σηµειώνεται ότι:
• Για κάθε όχηµα που υπερβαίνει το όριο που έχει τεθεί στην συσκευή από την ΤΑΟ και το οποίο είτε συµπίπτει είτε είναι µεγα-
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λύτερο του ορίου ταχύτητας, λαµβάνεται (από τη συσκευή) µια
φωτογραφία
• Μέσω οπτικής ίνας οι φωτογραφίες «κατεβαίνουν» στον
server της ΤΑΟ
• Ο «χειριστής» αστυνοµικός επεξεργάζεται τη φωτογραφία
ώστε να φαίνεται µόνο ο αριθµός κυκλοφορίας µαζί µε τα στοιχεία ταχύτητας, την ηµεροµηνία, την ώρα και τη θέση
• Κατόπιν το προσωπικό της ΤΑΟ εισέρχεται στον κεντρικό υπολογιστή της Ελληνικής Αστυνοµίας ο οποίος είναι συνδεδεµένος µε τη βάση δεδοµένων του Υπουργείου Μεταφορών και
βρίσκει τα στοιχεία του ιδιοκτήτη του οχήµατος
• Στη συνέχεια βεβαιώνει την παράβαση στα στοιχεία αυτά και
µε βάση τη διεύθυνση κατοικίας αποστέλλει την παράβαση
µαζί µε το φωτογραφικό υλικό στο οικείο αστυνοµικό τµήµα
• Το αστυνοµικό τµήµα της περιοχής αναζητά τον ιδιοκτήτη και
του παραδίδει την κλήση
• Ο ιδιοκτήτης είτε αποδέχεται είτε δηλώνει κάποιον οδηγό µε
υπεύθυνη δήλωση, ο οποίος εάν κατοικεί σε άλλη περιοχή ειδοποιείται εκ νέου µε την ίδια διαδικασία από το αστυνοµικό
τµήµα της περιοχής του
• Για τις παραβάσεις που προβλέπεται αφαίρεση άδειας οδήγησης (βλ συνέχεια) ο οδηγός µπορεί να κάνει ένσταση η οποία
θα εξετασθεί από την ΤΑΟ και εάν δεν γίνει δεκτή εκδίδεται διοικητική απόφαση η οποία πάει εκ νέου στο οικείο αστυνοµικό
τµήµα για να καταλήξει στον παραβάτη
Η όλη διαδικασία µπορεί να πάρει από µερικές ηµέρες έως αρκετούς µήνες κυρίως λόγω της εµπλοκής µεγάλου αριθµού
αστυνοµικών και διαφορετικών αστυνοµικών τµηµάτων δεδοµένων των δυσκολιών τόσο στον αριθµό του προσωπικού όσο
και στη διαθεσιµότητά του για να εκτελέσουν, µεταξύ των άλλων
σηµαντικών καθηκόντων τους, την όλη διαδικασία.
Οι παραβάσεις είναι 3 κατηγοριών:
• Υπέρβαση ορίου µέχρι 20 χλµ/ώρα. Επιβάλλεται πρόστιµο
40€
• Υπέρβαση ορίου 21-30 χλµ/ώρα. Επιβάλλεται πρόστιµο 100€
και 5 βαθµοί ποινής στο ΣΕΣΟ
• Υπέρβαση ορίου 31χλµ/ώρα και άνω. Επιβάλλεται πρόστιµο
350€ και αφαίρεση άδειας οδήγησης για 60 ηµέρες.

4. Μετρήσεις ταχύτητας στις θέσεις
αστυνόµευσης
Για την αποτύπωση της «παρούσας» κατάστασης παρασχέθηκαν στοιχεία µετρήσεων ταχύτητας από την ΤΑΟ για επιλεγµένες
ηµέρες του 2012. Οι ηµέρες αυτές επιλέχθηκαν µε κριτήριο την
ανεµπόδιστη, από εξωτερικές αιτίες, ροή των οχηµάτων στα σηµεία µέτρησης (πχ καιρικές συνθήκες, συνθήκες τροχαίου ατυχήµατος ή άλλου συµβάντος µε ανάσχεση κυκλοφορίας κλπ)
και φυσικά την καλή λειτουργία των συσκευών µέτρησης.
Η µέτρηση γίνεται σε µεµονωµένο όχηµα που διέρχεται από το
«οπτικό πεδίο» της συσκευής. Είναι προφανές ότι το σύνολο των
µετρήσεων ενός επιλεγµένου 24ώρου θα πρέπει αριθµητικά να
ταυτίζεται µε τον κυκλοφοριακό φόρτο της διατοµής. Ο έλεγχος
αυτός πραγµατοποιήθηκε συγκρίνοντας των αριθµό των καταγεγραµµένων οχηµάτων από τα ραντάρ της Τροχαίας µε τον κυ-
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κλοφοριακό φόρτο που µετράται µέσω των φωρατών του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Κυκλοφορίας του αυτοκινητόδροµου. Έτσι τα
24ωρα που επιλέχθηκαν σε κάθε θέση ήταν αυτά που κατέγραψαν φόρτο ίδιο µε αυτόν που κατέγραψαν οι συσκευές µέτρησης
κυκλοφορίας. Με βάση αυτές τις απαιτήσεις επιλέχθηκαν προς
επεξεργασία και ανάλυση 11 από τις 14 θέσεις.
Από τα συνοπτικά αποτελέσµατα που παρουσιάζονται στον πίνακα 1, προκύπτουν οι εξής διαπιστώσεις:

α) Σε όλες τις θέσεις µέτρησης ο Μ.Ο. ταχύτητας των διερχόµενων οχηµάτων είναι µεγαλύτερος των ορίων ταχύτητας. Η
µέση υπέρβαση είναι από 12 έως 26 χλµ/ώρα
β) Σε όλες τις θέσεις µέτρησης η ταχύτητα V85 είναι µεγαλύτερη
των ορίων και µάλιστα υπάρχουν θέσεις στις οποίες η V85
είναι κοντά ή πάνω από το 50% του ορίου ταχύτητας. Η υπέρβαση αυτή κυµαίνεται από 8 έως 40 χλµ/ώρα.

Πίνακας 1. Συγκεντρωτικά στοιχεία ταχυτήτων, V85 και παραβάσεων στις θέσεις ραντάρ

γ) Το ποσοστό των παραβατών σε σχέση µε το σύνολο των διερχόµενων οχηµάτων από κάθε θέση κυµαίνεται από 25% έως
95%
δ) οι 5 θέσεις µε τα χαµηλότερα όρια ταχύτητας (Θ7-Θ11) και οι
οποίες βρίσκονται στην ∆υτική Περιφερειακή Λεωφόρο Υµηττού παρουσιάζουν αφενός υψηλό ποσοστό παραβατών (από
77% έως 95%) αφετέρου υψηλές διαφορές τόσο στη µέση ταχύτητα όσο και στη V85 σε σχέση µε τα όρια τα οποία είναι 80
ή 70 χλµ ώρα. Συγκεκριµένα η V85 είναι πάνω από
100χλµ/ώρα στις 2 θέσεις µε όριο τα 80χλµ/ώρα και στις 2
από τις 3 µε όριο τα 70χλµ/ώρα.

Παρατηρώντας τη διακύµανση ταχυτήτων (πίνακας 2) φαίνεται
ότι οι µέγιστες τιµές:
α) στα σηµεία µε χαµηλό όριο (70 ή 80 χλµ/ώρα) είναι πάνω
από το διπλάσιο του ορίου, µεταξύ 144 και 184 χλµ/ώρα ή 2
έως 2,37 φορές µεγαλύτερο
β) πάνω από το διπλάσιο του ορίου είναι η µέγιστη τιµή και στις
4 από τις 5 θέσεις µε όριο 100χλµ/ώρα
γ) ως προς τις ελάχιστες ταχύτητες οι παρατηρήσεις δείχνουν
µια διακύµανση περί τα 30χλµ/ώρα παρόµοια σε όλες σχεδόν τις θέσεις.

Πίνακας 2. Μέγιστες, ελάχιστες και µέσες ταχύτητες στις θέσεις ραντάρ

Όπως ήδη αναφέρθηκε το ποσοστό των παραβάσεων είναι εξαιρετικά υψηλό στις περισσότερες θέσεις µέτρησης και κυρίως σε
αυτές µε χαµηλότερο όριο ταχύτητας. Ενδιαφέροντα συµπεράσµατα προκύπτουν, επιπλέον, από τα στοιχεία κατανοµής της ταχύτητας στις θέσεις µε χαµηλά όρια (σχήµα 1). Συγκεκριµένα,
στις µεν θέσεις µε όριο τα 80χλµ/ώρα η πλειοψηφία των παρα-

βατών (περίπου 50% και στις 2 θέσεις) βρίσκεται στο διάστηµα
µεταξύ ορίου και 20 χλµ/ώρα πάνω από το όριο, δηλαδή έως
100χλµ/ώρα ενώ στις θέσεις µε όριο τα 70χλµ/ώρα διαπιστώνεται µια µεγαλύτερη διασπορά των άνω ταχυτήτων µε σηµαντικά ποσοστά σε όλα τα διαστήµατα πάνω από το όριο (πίνακας
3).
19 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.
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Σχήµα 1. Κατανοµή ταχυτήτων στις θέσεις µε χαµηλά όρια

Πίνακας 3. Ποσοστά παραβάσεων ορίων ταχύτητας στις θέσεις µε χαµηλά όρια

5. ∆ιαχρονική εξέλιξη ταχύτητας στις
θέσεις µέτρησης
Με σκοπό την περαιτέρω ανάλυση και την αξιολόγηση του µέτρου των φωτογραφικών ραντάρ αναλύθηκαν τα στοιχεία ταχυτήτων στη θέση στην όποια τοποθετήθηκε η πρώτη συσκευή στη
θέση Θ2. Τα στοιχεία που λήφθηκαν θεωρούνται ως «πριν» για
το έτος 2008 και «µετά» για τα επόµενα έτη, έως και το 2012.
Σε κάθε έτος επιλεχθήκαν τυπικά 24ωρα χωρίς ειδικές συνθήκες (ουρές, ατυχήµατα, βροχή κλπ). Στον πίνακα 4 και το σχήµα
2 παρουσιάζονται τα συγκεντρωτικά αποτελέσµατα των µέσων
ταχυτήτων στις επιλεγµένες ηµέρες καθώς και η κατανοµή ανά
διάστηµα ταχύτητας στη συγκεκριµένη θέση. Το όριο σε αυτή τη
θέση είναι 100χλµ/ώρα.

τας είναι σηµαντικές µε έτος βάσης το 2008 για όλα τα έτη και
συγκεκριµένα, η σύγκριση 2008 και 2012 δίνει t=41>1,64, p <
0,01.
Σύµφωνα µε την κατανοµή των συχνοτήτων (σχήµα 2), στη συγκεκριµένη θέση, εντός ορίων ταχύτητας (έως 100χλµ/ ώρα) το
2008 ήταν το 27% των οχηµάτων. Το ποσοστό αυτό το 2012 είναι
40% δηλαδή παρουσίασε αύξηση 48%. Εντός των 20χλµ/ώρα
πάνω από το όριο το 2008 ήταν 62% ενώ το 2012 το 80%, δηλαδή αύξηση 29%. Η µείωση των παραβατών στο 60% από το
83% των διερχόµενων οχηµάτων αντιστοιχεί (µαζί µε τη µείωση
της κυκλοφορίας το 2012) σε 6000 οχήµατα έναντι 12000 οχηµάτων το 2008.
Αντίστοιχη είναι και η µετατόπιση προς τα κάτω της V85 που το
2008 ήταν 135χλµ/ώρα και το 2008 έπεσε στα 124χλµ/ώρα,
δηλαδή µείωση 8,1%.

Πίνακας 4. Εξέλιξη ταχύτητας και περιγραφικά στατιστικά στη θέση
Θ2 (όριο 100χλµ/ώρα)

Συγκεκριµένα, µεταξύ 2008 και 2012 παρατηρείται µείωση της
µέσης ταχύτητας από113.8 σε 105,5 χλµ/ώρα ή 7,3%. Η µείωση
παρατηρήθηκε από τον πρώτο χρόνο εφαρµογής του µέτρου (3,5
χλµ/ώρα ή 3%) και έφτασε στη µεγαλύτερή της διαφορά το 2012.
Ο στατιστικός έλεγχος δείχνει ότι αυτές οι πτώσεις της ταχύτη20 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

Σχήµα 2. Αθροιστική κατανοµή συχνοτήτων ταχύτητας στη θέση Θ2
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6. Έλεγχος µεταβολής µέσης ταχύτητας σε θέσεις χωρίς ραντάρ
Όπως αποδείχθηκε προηγουµένως, στη θέση που τοποθετήθηκε το πρώτο φωτογραφικό ραντάρ παρατηρήθηκε µείωση της
ταχύτητας. Τα επόµενα χρόνια το µέτρο εξαπλώθηκε και σήµερα
λειτουργούν ραντάρ σε 14 θέσεις κατά µήκος του αυτοκινητόδροµου. Αξιολογώντας τα ευρήµατα για τη συγκεκριµένη θέση
εξάγεται το συµπέρασµα ότι η πιθανότητα µεταβολής της συµπεριφοράς των χρηστών λόγω αυτού του τρόπου της αστυνόµευσης είναι σηµαντική και στις υπόλοιπες θέσεις, δηλαδή σε
ένα µεγάλο τµήµα του αυτοκινητόδροµου. Ταυτόχρονα όµως, ιδιαίτερα τα τελευταία 2 χρόνια, και άλλοι παράγοντες (εκτός των
φωτογραφικών ραντάρ) πιθανώς να έχουν οδηγήσει σε µεταβολή της συµπεριφοράς των οδηγών, ως προς την ταχύτητα. Οι
παράγοντες αυτοί σχετίζονται µε την οικονοµική κρίση και την
«οικονοµική» οδήγηση µε χαµηλότερες ταχύτητες σε συνδυασµό µε την αύξηση της τιµής της βενζίνης από το 2010 έως το
2012 έως και 100% (σε κάποιες περιόδους του 2012).
Για τη διερεύνηση της γενικότερης στάσης των οδηγών και την
πιθανή αλλαγή της συµπεριφοράς τους σε τµήµατα που δεν επηρεάζονται από τα φαινόµενα συµφόρησης λήφθηκαν στοιχεία
από τους φωρατές του αυτοκινητόδροµου για τα έτη 2008 έως
2012 σε ευθύγραµµο τµήµα µε όριο ταχύτητας 120χλµ/ώρα το
οποίο δεν παρουσίασε ποτέ από την έναρξη του έργου προβλήµατα κορεσµού και µάλιστα είναι από τα σηµεία που διαχρονικά
παρατηρούνται υψηλές ταχύτητες και υψηλός αριθµός υπερβάσεων του ορίου (Κοπελιάς κα, 2005).
Σύµφωνα µε τα στοιχεία που προέκυψαν, η µέση ταχύτητα από το
2008 µειώθηκε κατά 3χλµ/ώρα ή 2,6%. Αναλύοντας την ταχύτητα στις λωρίδες κυκλοφορίας διαπιστώνεται ότι κατά 2
χλµ/ώρα µειώθηκε η µέση ταχύτητα στην αριστερή και τη δεξιά
λωρίδα, ενώ η ταχύτητα στη µεσαία παρέµεινε αµετάβλητη (πίνακας 5). Oι µεταβολές κρίνονται µικρές για να συµπεραίνει κανείς µεταβολή της συµπεριφοράς αλλά αυτό που παρουσιάζει
ενδιαφέρον είναι ότι υπάρχει µεταβολή στην επιλογή λωρίδας
και ότι αυτή η µικρή, έστω, µείωση οφείλεται κυρίως στη µείωση των υψηλών ταχυτήτων η οποία εκφράζεται µε την µη επιλογή της αριστερής (και πιο «γρήγορης») λωρίδας.
Συγκεκριµένα, µε την πάροδο των ετών διαπιστώνεται ότι την
αριστερή λωρίδα επιλέγουν συνεχώς και λιγότεροι οδηγοί ενώ
την µεσαία και δεξιά περισσότεροι (σχήµα 3). Όπως φαίνεται
από την εξέλιξη της κατανοµής του κυκλοφοριακού φόρτου ανά
λωρίδα, στο συγκεκριµένο σηµείο, την αριστερή λωρίδα επιλέγουν το 2012 το 26% των οδηγών έναντι 34% το 2008, δηλαδή
µείωση 23,5%. Αντίθετα τη µεσαία λωρίδα επιλέγουν το 2012
το 51% των οδηγών έναντι 47% το 2008 (αύξηση 8,5%) και τη
δεξιά το 23% έναντι 19% το 2008 (αύξηση 21%).

Πίνακας 5. Μέσες ωριαίες ταχύτητες σε µη κορεσµένη θέση 3 λωρίδων κυκλοφορίας ανά έτος (όριο θέσης 120χλµ/ώρα)

Σηµειώνεται επιπλέον ότι αυτή η µετακίνηση των οδηγών σε πιο
«αργές» λωρίδες οδηγεί στη µείωση της παραβατικότητας αφού
οι µέσες ταχύτητες όλων των ετών δείχνουν πως η δεξιά και µεσαία λωρίδα είναι εντός των ορίων ενώ η αριστερή εκτός. ∆ηλαδή, το 2012 το 73% των οδηγών κινείται εντός ορίων έναντι
66% το 2008 (αύξηση 10,6%), στη συγκεκριµένη θέση.

Σχήµα 3. Κατανοµή κυκλοφοριακού φόρτου ανά λωρίδα (θέση πίνακα 5)

7. Αποτίµιση αστυνόµευσης µε
ηλεκτρονικά µέσα
7.1 Πλεονεκτήµατα
Η λειτουργία των σταθερών, ηλεκτρονικών µέσων για την αστυνόµευση της ταχύτητας, τόσο από τα στοιχεία που παρατέθηκαν
όσο και από την εµπειρία που έχει αποκοµίσει το προσωπικό της
ΤΑΟ, φαίνεται ότι έχει σηµαντικά πλεονεκτήµατα. Τα κυριότερα
είναι:
• Είναι εφικτή η αποτίµηση της κατάστασης ως προς τις ταχύτητες των οδηγών σε µεγάλο αριθµό σηµείων στον αυτοκινητόδροµο και µε αυτό τον τρόπο υπάρχει ένα εργαλείο διαρκούς
µελέτης και αξιολόγησης της συµπεριφοράς των οδηγών
• ∆ιαπιστώθηκαν σε αριθµό πολύ περισσότερες παραβάσεις
από ότι πριν που οι έλεγχοι γίνονταν µε φορητά µέσα. Επίσης
καταγράφηκαν µε µεγαλύτερη ακρίβεια οι διακυµάνσεις και οι
µέγιστες ταχύτητες των υπερβάσεων
• Υπάρχει σηµαντική εξοικονόµηση προσωπικού που απασχολείται πλέον σε ελέγχους άλλου είδους, εξίσου σηµαντικούς
για την ασφάλεια όπως επισφαλής φόρτωση, κινητό τηλέφωνο,
επικίνδυνοι ελιγµοί κλπ. Επιπλέον, αυξήθηκε η διαθεσιµότητα
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του προσωπικού της ΤΑΟ για γρηγορότερη επέµβαση σε συµβάντα και ατυχήµατα που είναι απαραίτητη η παρουσία της
• Εµπεδώνεται η αίσθηση στον οδηγό για διαρκή αστυνόµευση
όταν κινείται στον αυτοκινητόδροµο
• Υπάρχει αισθητή µείωση της ταχύτητας (συµµόρφωση) σε σηµεία που τα µέσα λειτουργούν ήδη περί τα 3-4 χρόνια και ένας
σηµαντικός αριθµός κλήσεων έχει βεβαιωθεί.

7.2 Προβλήµατα
Το σηµαντικότερο πρόβληµα για την αποτελεσµατικότητα του
τρόπου αστυνόµευσης µε σταθερά ηλεκτρονικά µέσα σχετίζεται
µε τη διαδικασία και το νοµοθετικό πλαίσιο από τη στιγµή της
«φωτογράφισης» του οχήµατος και µετά. Συγκεκριµένα:
• Η ιδιόχειρη βεβαίωση της παράβασης απαιτεί χρόνο και προσωπικό
• ∆εν υπάρχει απευθείας σύνδεση της συσκευής µε τη βάση δεδοµένων της Αστυνοµίας που µε τη σειρά της συνδέεται µε τη
βάση δεδοµένων του Υπουργείου Μεταφορών ώστε «αυτόµατα» από τη φωτογραφία να προκύπτουν τα στοιχεία του ιδιοκτήτη
• Τίθεται θέµα καθυστέρησης σε περίπτωση αλλαγής διεύθυνσης του ιδιοκτήτη και µη ενηµέρωσης της βάσης δεδοµένων
των Υπουργείου Μεταφορών
• Υπάρχει καθυστέρηση στην αποστολή του υλικού (υπηρεσιακή αλληλογραφία) στα αστυνοµικά τµήµατα
• Στη συνέχεια δηµιουργείται πρόβληµα ταυτοπροσωπίας εφόσον ο ιδιοκτήτης δεν αποδέχεται ότι οδηγούσε ο ίδιος και πρέπει να δηλώσει κάποιον οδηγό. Σε αυτήν την περίπτωση και αν
αυτό δεν είναι αλήθεια τότε ο σκοπός του προστίµου ή της
αφαίρεσης διπλώµατος ακυρώνεται στην πράξη αφού «νουθετείται» κάποιος άλλος και όχι ο παραβάτης
• Υπάρχει δε η πιθανότητα ο ιδιοκτήτης να µην θυµάται ή σε περίπτωση εταιρειών µε πολλά οχήµατα, να µην τηρούνται βιβλία καταγραφής των οδηγών, µε συνέπεια να αφαιρείται η
άδεια οδήγησης του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου ή του κατά
νόµο υπέυθυνου
• Ο αριθµός των εµπλεκοµένων αστυνοµικών από την αρχή έως
το τέλος της διαδικασίας είναι µεγάλος και επιφέρει σηµαντικές χρονικές καθυστερήσεις. Μάλιστα, υπολογίζεται ότι στην
όλη διαδικασία εµπλέκονται έως και 12 αστυνοµικοί.
Επιπλέον, παρατηρούνται τα εξής:
• Η πλειοψηφία των παραβατών µε υπέρβαση άνω των
31χλµ/ώρα υποβάλει ένσταση για τη µη αφαίρεση άδειας
οδήγησης διότι κάτι τέτοιο τους εξοντώνει επαγγελµατικά και
δυσχεραίνει τις µετακινήσεις τους. Αντίθετα το διοικητικό πρόστιµο ιδιαίτερα τους επαγγελµατίες οδηγούς δεν φαίνεται να
τους απασχολεί ιδιαίτερα ενώ η εµπειρία του προσωπικού της
ΤΑΟ δείχνει ότι το ίδιο πρόσωπο συµµορφώνεται και εξαιρετικά σπάνια υποπίπτει στην ίδια παράβαση (τουλάχιστον στον
αυτοκινητόδροµο).
• Τίθεται ζήτηµα ως προς τη διαφοροποίηση και την αυστηρότητα
των ποινών. ∆ηλαδή, τιµωρείται µε την ίδια ποινή ο οδηγός που
παραβιάζει το όριο µε 31χλµ/ώρα (πχ ταχύτητα 131χλµ/ώρα
µε όριο τα 100 χλµ/ώρα) και εκείνος που το παραβιάζει µε
υπερδιπλάσια ταχύτητα του ορίου (πχ 200 χλµ/ώρα).
22 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

8. Προτάσεις αποτελεσµατικότερης
εφαρµογής
Όπως έχει ήδη περιγραφεί το µέτρο της αστυνόµευσης µε σταθερά
ηλεκτρονικά µέσα έχει πολλά οφέλη αλλά κάποιους περιορισµούς
κυρίως λόγω του νοµοθετικού πλαισίου και των διαδικασιών που
ακολουθούνται µετά την εξακρίβωση της παράβασης.
Σε αυτήν την κατεύθυνση προτείνεται η απλοποίηση και επιτάχυνση διαδικασίας και συγκεκριµένα:
• ∆ιασύνδεση συστηµάτων και βάσεων δεδοµένων και φωτογραφικού ραντάρ σε ένα υπολογιστή αυτόν της ΤΑΟ. Με αυτόν
τον τρόπο από τη φωτογραφία ανιχνεύεται αυτόµατα ο ιδιοκτήτης. Επιπλέον προτείνεται, η δυνατότητα αναζήτησης της κατοικίας του παραβάτη µέσω ∆ΟΥ, Ασφαλιστικών Εταιρειών,
Εταιρειών τηλεφωνίας, αλλά και κάθε πρόσφορης Υπηρεσίας
• Ηλεκτρονική και όχι χειρόγραφη κλήση (αλλαγή εντύπου) η
οποία θα εκτυπώνεται απ’ ευθείας από τον ίδιο υπολογιστή που
περιγράφηκε προηγουµένως
• Απ’ ευθείας αποστολή της παράβασης στην οικία του ιδιοκτήτη
µέσω συστηµένης ταχυδροµικής επιστολής ή κούριερ από την
ΤΑΟ ώστε να απεµπλακούν τα αστυνοµικά τµήµα
• ∆υνατότητα αναζήτησης από τους ίδιους τους οδηγούς των
τυχόν καταγεγραµµένων παραβάσεών τους µέσω διαδικτύου.
Τέλος και σε ό,τι αφορά τα πρόστιµα προτείνεται:
Αναδιατύπωση των κατηγοριών παράβασης και αφαίρεση διπλώµατος σε µεγαλύτερο όριο από τα +31χλµ/ώρα. Αυτή η ρύθµιση
υπακούει στη λογική για «πολλά και χαµηλά» (άρα και πληρωτέα)
πρόστιµα, πολλές και γρήγορα αποδοθείσες κλήσεις αντί υψηλών
προστίµων και χρονοβόρων διαδικασιών. Τα χαµηλότερα πρόστιµα
µπορούν εξίσου και εντός κάποιων ορίων να λειτουργήσουν συµµορφωτικά για τους οδηγούς και σε κάθε περίπτωση βοηθούν στην
αύξηση της αστυνόµευσης
Τέλος, η εµπειρία έχει δείξει ότι στο 90% των περιπτώσεων ιδιοκτήτης και οδηγός ταυτίζονται και σε αυτή τη λογική θα πρέπει το νοµοθετικό πλαίσιο να ξεκαθαρίσει ότι προς το συµφέρον µιας
αποτελεσµατικής και γενικευµένης προσπάθειας µείωσης των ταχυτήτων η κλήση πρέπει να αποδίδεται χωρίς εναλλακτική επιλογή
στον ιδιοκτήτη του οχήµατος ακόµα και αν δεν είναι εκείνος οδηγός.

9. Συµπεράσµατα
Η χρήση των σταθερών ηλεκτρονικών µέσων για την αστυνόµευση της ταχύτητας στον αυτοκινητόδροµο ξεκίνησε το 2008 και
επέφερε σηµαντικά οφέλη τόσο για την εµπέδωση της αίσθησης
αστυνόµευσης όσο και στη σηµαντική µείωση, σε ορισµένες περιπτώσεις, των ταχυτήτων.
Από την εργασία προέκυψε ότι σε θέση που η συσκευή λειτουργεί τα 4 τελευταία χρόνια υπάρχει µείωση της ταχύτητας (κατά
7,3%) και αύξηση του ποσοστού των οδηγών που κινούνται εντός
των ορίων κατά 48%.
Παρόλα αυτά υπάρχει σηµαντικός αριθµός οδηγών που κινούνται
άνω του ορίου ιδιαίτερα στη ∆υτική Περιφερειακή Λεωφόρο Υµηττού όπου τα όρια είναι χαµηλότερα.
Συνολικά στον αυτοκινητόδροµο παρατηρείται µια τάση µείωσης
της ταχύτητας σε τµήµατα που δεν επηρεάζονται διαχρονικά από
τις κυκλοφοριακές συνθήκες και η οποία αποδίδεται αφενός στη
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χρήση των ραντάρ σε 14 θέσεις του αυτοκινητόδροµου αφετέρου
στην οικονοµική κρίση.
Τέλος σε ό,τι αφορά την αποτελεσµατικότητα του τρόπου αστυνόµευσης µε φωτογραφικά ραντάρ, διαπιστώνεται ότι αυτός επέφερε
οφέλη στην αστυνόµευση η οποία γίνεται πλέον σε πολλά σηµεία,
έχει διάρκεια, ακρίβεια και πολλαπλά αποτελέσµατα (µεγάλος αριθµός βεβαιωµένων παραβάσεων). Η αποτελεσµατικότητα µπορεί να
βελτιωθεί σε µεγάλο βαθµό εάν και εφόσον απλοποιηθεί το νοµοθετικό πλαίσιο και οι αρµοδιότητες ώστε να είναι εφικτή ή άµεση απόδοση της κλήσης και η σε σύντοµο χρονικό διάστηµα πληρωµή της.
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Πολιτικός Μηχανικός, MSc
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Xρηση Ζωνησ Ασφαλειασ Στην Ευρυτερη
Περιοχη της Θεσσαλονικησ
Θεόδωρος Νάτσινας*, Ορέστης Τσολάκης**, ∆έσποινα ∆ηµητριάδου***

Ο

µέγιστος αριθµός νεκρών σε συµβάντα οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα ήταν 2.453 άτοµα το 1994, ενώ το
2010 είχε µειωθεί κατά 50%, σε 1.258 άτοµα. Παρόλη τη
µείωση, το 2010, σε αναλογία µε τον πληθυσµό, οι θάνατοι ήταν
111 ανά εκατοµµύριο κατοίκων, γεγονός που κατέταξε την Ελλάδα στη χειρότερη θέση µεταξύ όλων των µελών της Ε.Ε.
Στοιχεία του 2009 δείχνουν ότι 52,4% των θανάτων ήταν οδηγοί
και επιβάτες οχηµάτων και 54,9% αυτών δεν έκαναν χρήση
ζώνης ασφαλείας. ∆εδοµένου ότι η πιθανότητα θανάσιµου τραυµατισµού σε τροχαίο ατύχηµα σε περίπτωση µη χρήσης ζώνης
ασφαλείας είναι 40%-50%, η χρήση των συστηµάτων συγκράτησης θα µείωνε σηµαντικά τους ετήσιους θανάτους σε οδικά
συµβάντα στην Ελλάδα.
Η παρούσα εργασία βασίζεται σε διαχρονικές παρατηρήσεις της
χρήσης ζώνης ασφαλείας σε συγκεκριµένες θέσεις της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης. Πραγµατοποιήθηκαν τέσσερις
περίοδοι παρατηρήσεων µεταξύ 2003 και 2011 και έγινε ανάλυση µε βάση το φύλο, τη θέση των ατόµων στο όχηµα (οδηγός
ή συνοδηγός), την κατηγορία οχήµατος (επιβατικό ή επαγγελµατικό) και τη θέση µέτρησης. Από την επεξεργασία των στοιχείων προέκυψε ότι το συνολικό ποσοστό χρήσης ζώνης
24 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

ασφαλείας αυξήθηκε από 36,2% το 2003 σε 61,0% το 2011 (δηλαδή αύξηση περίπου 40%).

1. Εισαγωγή
Η οδική ασφάλεια αποτελεί ένα από τα σοβαρότερα κοινωνικά
προβλήµατα στην Ελλάδα. Τις τελευταίες δεκαετίες έχουν γίνει
προσπάθειες βελτίωσης της κατάστασης µε σχετικά θετικά αποτελέσµατα. Για παράδειγµα, o αριθµός των νεκρών σε συµβάντα
οδικής ασφάλειας, που το 1995 είχε τη µέγιστη τιµή των 2.412
ατόµων (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2010), το 2010 µειώθηκε κατά
περίπου 50%, σε 1.258 άτοµα (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2012α).
Ωστόσο, παρά τη βελτίωση αυτή, το 2010 οι θάνατοι σε τροχαία
ήταν 111 ανά εκατοµµύριο κατοίκων, γεγονός που κατέταξε την
Ελλάδα στη χειρότερη θέση µεταξύ των µελών της Ε.Ε., µαζί µε
τη Ρουµανία (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2012β). Στοιχεία του 2009
δείχνουν ότι 52% των θανάτων ήταν οδηγοί και επιβάτες οχηµάτων (ΕΛ.ΣΤΑΤ., 2010α) και 55% αυτών δεν έκαναν χρήση
ζώνης ασφαλείας (ΕΛ.ΣΤΑΤ., 2010β). ∆εδοµένου ότι η χρήση
ζώνης ασφαλείας θεωρείται ότι µειώνει την πιθανότητα θανάσιµου τραυµατισµού σε συµβάντα οδικής ασφάλειας κατά 40%50% (Elvik και Vaa, 2004), η καθολική χρήση της θα µείωνε
σηµαντικά τον αριθµό των θανάτων ετησίως.
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Το ποσοστό χρήσης ζώνης ασφαλείας στην Ελλάδα δεν προκύπτει µε ακρίβεια από τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. για το λόγο ότι αυτά
προέρχονται µόνο από τα δελτία οδικών τροχαίων ατυχηµάτων
(∆.Ο.Τ.Α.). Η πιο κατάλληλη µέθοδος εκτίµησης της χρήσης θεωρείται ότι είναι οι παρατηρήσεις παρά την οδό (Hakkert και
Gitelman, 2007). Στην Ελλάδα τέτοιες παρατηρήσεις έχουν γίνει
αποσπασµατικά, το 1996-1998 (Σκαλκίδου, κ.α., 1999) και το
2009 (Γιαννής, κ.α., 2010). Σύµφωνα µε τις παρατηρήσεις αυτές
το ποσοστό χρήσης ζώνης ήταν 19% το 1996, 27% το 1998
(Σκαλκίδου, κ.α., 1999) και 77% το 2009 (Γιαννής, κ.α., 2010).
Επίσης, έχουν γίνει εκτιµήσεις του ποσοστού χρήσης µε ερωτηµατολόγια στο πλαίσιο του προγράµµατος SARTRE, σύµφωνα µε
τα οποία το ποσοστό χρήσης το 1996 κυµαινόταν µεταξύ 15%
εντός πόλης ως 58% σε αυτοκινητόδροµους (Cauzard and Wittink, 1998) και το 2003 µεταξύ 36% εντός πόλης και 71% σε αυτοκινητόδροµους (Cauzard, 2004). Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι
η χρήση ζώνης έχει αυξηθεί τα τελευταία 20 χρόνια, γεγονός το
οποίο συµπεραίνεται επίσης από το ποσοστό χρήσης των στοιχείων των καταγεγραµµένων ∆.Ο.Τ.Α. (Γιαννής, κ.α., 2010).
Οι προηγούµενες εργασίες αποτύπωσαν σε συγκεκριµένες χρονικές στιγµές το ποσοστό χρήσης ζώνης ασφαλείας. Οι εργασίες
αυτές δεν επιτρέπουν την εξαγωγή αξιόπιστων συµπερασµάτων
για την εξέλιξη της χρήσης ζώνης ασφαλείας, γιατί οι µεθοδολογίες τους ήταν διαφορετικές (συλλογή δεδοµένων µε ερωτηµατολόγια ή παρατηρήσεις, θέση παρατηρήσεων). Η
παρούσα εργασία παρουσιάζει τα αποτελέσµατα διαχρονικών
παρατηρήσεων της χρήσης ζώνης που πραγµατοποιήθηκαν στη
Θεσσαλονίκη σε τέσσερις περιόδους, από το 2003 ως το 2011,
καταγραφή σχετικών χαρακτηριστικών (φύλο, θέση στο όχηµα,
κατηγορία οχήµατος και τοποθεσία) και εξετάζει την εξέλιξη της
χρήσης. Οι µετρήσεις κάθε περιόδου πραγµατοποιήθηκαν στις
ίδιες θέσεις και επιτρέπουν την παρακολούθηση της εξέλιξης
της χρήσης, της συµπεριφοράς επιβατών ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά τους καθώς και της επίδρασης της αλλαγής του
Κ.Ο.Κ. το 2007. Επίσης, η ανάλυση αυτή επιτρέπει τη διατύπωση
στοχευµένων προτάσεων για την αύξηση της χρήσης ζώνης.

του 2003 είχαν πιλοτικό χαρακτήρα. Μια από τις διαπιστώσεις
της πιλοτικής περιόδου ήταν ότι υπήρχε η δυνατότητα καταγραφής του φύλου των επιβατών, γεγονός που δεν είχε προβλεφθεί
εξαρχής. Για το λόγο αυτό, στοιχεία χρήσης ανά φύλο υπάρχουν
στις υπόλοιπες περιόδους. Η ανάλυση των δεδοµένων έγινε µε
βάση το φύλο, τη θέση των ατόµων στο όχηµα (οδηγός ή συνοδηγός), την κατηγορία οχήµατος (επιβατικό ή επαγγελµατικό)
και τη θέση µέτρησης. Στον πίνακα 1 παρουσιάζεται ο αριθµός
των παρατηρήσεων και το ποσοστό χρήσης ζώνης ασφαλείας
για τα επιβατικά, τα επαγγελµατικά και συνολικά για κάθε έτος.
Το συνολικό ποσοστό χρήσης αυξήθηκε από 36,2% το 2003 σε
58,6% το 2011, αύξηση περίπου 62% (πίνακας 1). Σε όλες τις
περιόδους, το ποσοστό χρήσης ήταν µεγαλύτερο στα επιβατικά
σε σχέση µε τα επαγγελµατικά οχήµατα. Συγκεκριµένα, στα επιβατικά το ποσοστό αυξήθηκε από 39,2% το 2003 σε 61,0% το
2011 (αύξηση 56%), ενώ στα επαγγελµατικά, από 13,8% το
2003 σε 26,9% το 2011 (αύξηση 94%). Επειδή ο αριθµός των
επαγγελµατικών οχηµάτων ήταν πολύ µικρότερος από τον
αριθµό των επιβατικών, το συνολικό ποσοστό χρήσης επηρεάζεται ιδιαίτερα από το ποσοστό χρήσης των επιβατικών. Όπως
φαίνεται από τα δεδοµένα, παρόλο που το ποσοστό χρήσης στα
επαγγελµατικά οχήµατα σχεδόν διπλασιάσθηκε, παραµένει σε
ιδιαίτερα χαµηλό επίπεδο. Τέλος, παρατηρήθηκε ότι η διαχρονική µεταβολή στα επαγγελµατικά ήταν σταθερά αυξητική, ενώ
η µεταβολή στα επιβατικά δεν ήταν σταθερά αυξητική, καθώς
µεταξύ 2007 και 2009 παρουσιάστηκε αρνητική µεταβολή περίπου -6%.

2. Μεθοδολογία και αποτέλεσµα
Η µεθοδολογία της παρούσας έρευνας για τη χρήση ζώνης
ασφαλείας ακολούθησε τα πρότυπα του Βρετανικού Transport
Research Laboratory (Broughton, 2003) και του SafetyNet
(Hakkert και Gitelman, 2007), δηλαδή παρατηρήσεις σε συγκεκριµένες θέσεις ποικίλης σύνθεσης µε βάση το χαρακτήρα
της οδού και µε διάρκεια µεταξύ µισής και µιας ώρας σε κάθε
περίοδο. Πραγµατοποιήθηκαν τέσσερις περίοδοι παρατηρήσεων τα έτη 2003, 2007, 2009 και 2011. Οι παρατηρήσεις έγιναν από εκπαιδευµένο προσωπικό, σε συγκεκριµένους
σηµατοδοτούµενους κόµβους (πίνακας 4), όπου καταγράφονταν η χρήση ζώνης στις µπροστινές θέσεις στα οχήµατα που κινούνταν στην πλησιέστερη στο κράσπεδο λωρίδα κυκλοφορίας
µε διάρκεια µιας ώρας σε κάθε θέση. Η επιλογή των θέσεων
έγινε ώστε να υπάρχουν δεδοµένα από διαφορετικές κατηγορίες οδών και περιοχών (κύριες/δευτερεύουσες, αστικές/επαρχιακές, ανατολική/κεντρική/δυτική Θεσσαλονίκη). Οι µετρήσεις

Πίνακας 1. Χρήση ζώνης ασφαλείας στη Θεσσαλονίκη

Σχήµα 1. Ποσοστό χρήσης ζώνης για τα επιβατικά οχήµατα στη Θεσσαλονίκη
25 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.
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Η εκτίµηση χρήσης ζώνης ασφαλείας σε επαγγελµατικά οχήµατα παρουσιάζει ιδιαίτερα προβλήµατα, επειδή υπάρχουν σηµαντικές εξαιρέσεις στην υποχρέωση χρήσης, όπως για οδηγούς
εφόσον κινούνται εντός της περιµετρικής τους ζώνης και για
οδηγούς οχηµάτων που κάνουν συνεχείς στάσεις (Υ.Μ.Ε., 2006).
Συνεπώς, καθίσταται δύσκολος, από τους παρατηρητές στο
πεδίο, ο προσδιορισµός κατάταξης των επαγγελµατικών οχη-

µάτων στις εξαιρέσεις. Η µόνη κατηγορία που είναι εύκολο να
προσδιορισθεί είναι των οδηγών ταξί, οι οποίοι εξαιρέθηκαν των
παρατηρήσεων. Εποµένως, η γενική τάση εξέλιξης της χρήσης
είναι πιο αξιόπιστη µε βάση τη χρήση στα επιβατικά οχήµατα, η
οποία παρουσιάζεται στο σχήµα 1. Από τα δεδοµένα αυτά προκύπτει ετήσια αύξηση του ποσοστού χρήσης κατά 2,5%.

Πίνακας 2. Χρήση ζώνης ασφαλείας ανάλογα µε το φύλο,
τη θέση επιβαινόντων, την κατηγορία οχήµατος και τη
θέση παρατήρησης

Στον πίνακα 2 παρουσιάζονται συγκεντρωτικά τα στοιχεία των
διαχρονικών µετρήσεων ως προς το φύλο (άνδρας, γυναίκα),
ως προς την κατηγορία επιβαινόντων (οδηγός, συνοδηγός), ως
προς την κατηγορία οχήµατος (επιβατικό, επαγγελµατικό) και
ως προς τη θέση (κέντρο, ανατολικά, δυτικά πόλης και ανατολικά και δυτικά περιµετρικά της πόλης).
Επιπλέον, πραγµατοποιήθηκε έλεγχος της αξιοπιστίας των παρατηρήσεων µε υπολογισµό του ανεκτού σφάλµατος για επίπεδο εµπιστοσύνης 95% χρησιµοποιώντας τον τύπο:

(Εξ. 1)

όπου,

Ε: ανεκτό σφάλµα, Κ: 1,96 (συντελεστής που αντιστοιχεί σε επίπεδο εµπιστοσύνης 95%),
p: ποσοστό παρατηρήσεων µε συγκεκριµένα χαρακτηριστικά,
q= 1-p, n: πλήθος παρατηρήσεων
Ο υπολογισµός του σφάλµατος έγινε µε βάση τη χρήση ζώνης
ασφαλείας ανά φύλο, καθώς και ανά περιοχή και θέση στο
όχηµα. Το σφάλµα των παρατηρήσεων για το 2011 παρουσιάζεται στον πίνακα 3.

Πίνακας 3. Υπολογισµός σφάλµατος

Με βάση το φύλο των επιβαινόντων, οι γυναίκες παρουσιάζουν
σταθερά υψηλότερα ποσοστά χρήσης από τους άνδρες. Συγκεκριµένα, το ποσοστό των γυναικών που φορούσαν ζώνη ασφαλείας κυµάνθηκε µεταξύ 62,7% το 2007 και 71,0% το 2011, ενώ
τα αντίστοιχα ποσοστά των ανδρών ήταν 42,5% και 53,1%. Οι άνδρες παρουσιάζουν µεγαλύτερο ποσοστό αύξησης (25%) σε
σχέση µε τις γυναίκες (14%). Ως προς τη θέση στο όχηµα (οδηγοί, συνοδηγοί), τα ποσοστά χρήσης είναι παρόµοια, αλλά µε το
ποσοστό των οδηγών ελαφρώς υψηλότερο, µε εξαίρεση την περίοδο 2009. Επίσης, παρατηρήθηκε σχεδόν ίδια διαχρονική αύξηση, 61% και 66% αντίστοιχα σε οδηγούς και συνοδηγούς. Η
µεταβολή δεν ήταν σταθερά αυξητική, καθώς για τους οδηγούς

26 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

παρουσιάστηκε αρνητική µεταβολή περίπου -1% µεταξύ 2007
και 2009. Με βάση την τοποθεσία, το ποσοστό χρήσης ζώνης
είναι υψηλότερο στις υπεραστικές οδούς από ότι στις αστικές (πίνακας 4). Για την ανάλυση αυτή, χρησιµοποιήθηκε το ποσοστό
χρήσης µόνο στα επιβατικά οχήµατα. Έτσι, για το 2011 το ποσοστό χρήσης σε δευτερεύουσες οδούς µε σηµαντική τοπική κυκλοφορία (κατηγορία θέσης Α) κυµάνθηκε µεταξύ 47% και 55%,
σε βασικούς άξονες (κατηγορία θέσης Β) µεταξύ 55% και 65%
και τέλος, σε κεντρικούς βασικούς άξονες αλλά και σε άξονες
εκτός πόλης (κατηγορία θέσης Γ) ήταν πάνω από 65%.
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3. Συζήτηση - Συµπεράσµατα
Ως προς το συνολικό ποσοστό χρήσης, η παρούσα µελέτη κατέγραψε ποσοστά 39,2% (2003), 53,6% (2007), 50,6% (2009)
και 61,0% (2011), αρκετά υψηλότερα σε σχέση µε τα αποτελέσµατα του 1996 και 1998, τα οποία ήταν 19% και 27% αντίστοιχα
(Σκαλκίδου, κ.α., 1999). Λαµβάνοντας υπόψη και τις έξι τιµές,
παρατηρείται συνεχής αύξηση του συνολικού ποσοστού χρήσης
µε ενιαίο ετήσιο ρυθµό περίπου 2,5%. Η σταθερή αυτή τάση δεν
µπορεί να αποδοθεί σε συγκεκριµένους λόγους (εκστρατείες
ενηµέρωσης, εφαρµογή στρατηγικού σχεδίου, αλλαγή του
Κ.Ο.Κ., κ.τ.λ.) καθώς σε αυτά τα 15 χρόνια οι όποιες προσπάθειες
αύξησης της χρήσης ήταν περιστασιακές και αποσπασµατικές.
Πιθανότερο είναι η σταθερή αυτή τάση να οφείλεται σε συνδυα-

σµό παραγόντων που περιλαµβάνουν τους προαναφερθέντες
λόγους, καθώς επίσης, τη βελτίωση της τεχνολογίας των καινούριων αυτοκινήτων (συστήµατα υπενθύµισης), την καλύτερη
πληροφόρηση/ενηµέρωση µέσω διαδικτύου, την εκπαίδευση
των νέων οδηγών, κ.τ.λ. Από τα αποτελέσµατα της πανελλήνιας
έρευνας του 2009, όπου το συνολικό ποσοστό χρήσης ζώνης
ήταν 77% (Γιαννής, κ.α., 2010), η παρούσα µελέτη κατέγραψε
χαµηλότερα ποσοστά τόσο το 2009 όσο και το 2011. Η µεγάλη
αυτή διαφορά πιθανόν να οφείλεται στη διαφορετική σύνθεση
των θέσεων µέτρησης των δύο ερευνών, καθώς οι θέσεις µέτρησης της παρούσας εργασίας, σε αντίθεση µε την πανελλήνια
έρευνα, δεν συµπεριλάµβαναν αυτοκινητόδροµους και είχαν
σηµαντικό αριθµό σε αστικό δίκτυο.
Πίνακας 4. Χρήση ζώνης ασφαλείας
στη Θεσσαλονίκη στις θέσεις παρατήρησης

Όσον αφορά τις διεθνείς τάσεις, το ποσοστό χρήσης στη Θεσσαλονίκη είναι πολύ χαµηλότερο σε σχέση µε το αντίστοιχο σε
άλλες πόλεις της Ευρώπης, όπως προκύπτει από µελέτη του
2008 σε 11 πόλεις, όπου το ποσοστό υπερβαίνει σε κάθε περίπτωση 70% (Lie, et al., 2008). Ωστόσο πρέπει να ληφθεί υπόψη
το γεγονός ότι κάθε χώρα χρησιµοποιεί διαφορετικές µεθόδους
προσδιορισµού του ποσοστού της χρήσης ζώνης και εποµένως
τα αποτελέσµατά τους δεν είναι απόλυτα συγκρίσιµα.
Από τις τρεις µελέτες στην Ελλάδα προκύπτει, σχετικά µε τη
χρήση ζώνης ανά φύλο, ότι οι γυναίκες παρουσιάζουν υψηλότερο ποσοστό (εκτός της έρευνας του 1998). Σε σχέση µε τη
θέση των επιβατών στο όχηµα, οι διαφορές που παρουσιάζονται
κυµαίνονται εντός του ποσοστού σφάλµατος. Γενικά, οι οδηγοί
παρουσιάζουν ελαφρά µεγαλύτερο ποσοστό χρήσης συγκριτικά
µε τους συνοδηγούς. Οι διαπιστώσεις αυτές συµφωνούν µε τις
διεθνείς τάσεις (FIA, 2009).
Όσον αφορά την τοποθεσία των µετρήσεων, κάθε µελέτη που
εξετάστηκε κατηγοριοποιεί διαφορετικά τις θέσεις και τα αποτελέσµατα δεν είναι άµεσα συγκρίσιµα. Ωστόσο, είναι φανερό

ότι η χρήση ζώνης είναι υψηλότερη σε εθνικές και επαρχιακές
οδούς και χαµηλότερη εντός των αστικών περιοχών. Μάλιστα,
το ποσοστό χρήσης ζώνης είναι µικρότερο σε δευτερεύουσες
οδούς περιορισµένης κίνησης.
Συµπερασµατικά, παρατηρείται από τις έως τώρα µελέτες που
έγιναν στην Ελλάδα, ότι υπάρχει µια διαχρονική αύξηση της τάξης
του 2,5%. Υπάρχουν, όµως, περίοδοι κατά τις οποίες παρατηρήθηκε αυξοµείωση της χρήσης, γεγονός το οποίο µπορεί να οφείλεται σε ειδικές συνθήκες, για παράδειγµα στην εφαρµογή του
νέου Κ.Ο.Κ. το 2007, ο οποίος έθεσε αυστηρότερα πρόστιµα και
συνοδεύτηκε µε παροδική εντατικοποίηση της αστυνόµευσης.
Ανάλογα φαινόµενα έχουν παρατηρηθεί διεθνώς, όπως στην Φιλανδία (FIA, 2009) και στην Ελβετία (Hakkert και Gitelman,
2007). Τα πιο χαµηλά ποσοστά παρατηρούνται σε δευτερεύουσες οδούς σε όλες τις περιόδους µέτρησης. Μάλιστα το 2003 παρατηρήθηκαν πολύ χαµηλά ποσοστά της τάξης του 15%-20%.
Παρόλο που σε αυτά τα σηµεία παρατηρήθηκε σηµαντική αύξηση, το ποσοστό παραµένει χαµηλότερο από 50%.
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183:Layout 1

18/12/12

13:18

Page 30

Καθώς η παρακολούθηση της εξέλιξης της χρήσης ζώνης ασφαλείας είναι σηµαντική πρέπει να πραγµατοποιείται σε όλη την
Ελλάδα µε καταγραφή περισσότερων δεδοµένων από ότι στις
παρούσες µελέτες (π.χ. ηλικία των επιβαινόντων, κυκλοφοριακά και οδικά χαρακτηριστικά, χρήση ζώνης στο πίσω κάθισµα). Τέλος, τονίζεται ότι η εκτίµηση της χρήσης ζώνης σε
επαγγελµατικά οχήµατα αντιµετωπίζει δυσκολίες λόγω των
ασαφών εξαιρέσεων που ισχύουν και της δυσκολίας προσδιορισµού στο πεδίο των οχηµάτων που εντάσσονται σε αυτές.

4. Προτάσεις
Παρόλο που υπάρχει µια αυξητική διαχρονική τάση χρήσης της
ζώνης ασφαλείας στη Θεσσαλονίκη, εν τούτοις το ποσοστό παραµένει χαµηλό σε σχέση µε άλλες περιοχές στην Ευρώπη. Στόχος πρέπει να είναι το ποσοστό χρήσης να φτάσει τα επίπεδα των
χωρών όπου κυµαίνονται πάνω από 90%. Αν ήταν δυνατό να διατηρηθεί το ετήσιο ποσοστό αύξησης που καταγράφθηκε από την
παρούσα µελέτη (2,5% ετησίως), θα απαιτούνταν δεκαετίες για
την επίτευξη αυτού του στόχου. Ωστόσο, δεν µπορούµε να είµαστε σίγουροι ότι µε τις σηµερινές συνθήκες είναι δυνατό να διατηρηθεί αυτό το ποσοστό ετήσιας αύξησης. Εποµένως, απαιτείται
να ενταθεί η προσπάθεια για περαιτέρω αύξηση της χρήσης.
Όπως φάνηκε από τη µεγαλύτερη του αναµενόµενου αύξηση
της χρήσης το 2007 µετά την έναρξη ισχύος του νέου Κ.Ο.Κ. και
τη µεγαλύτερη αστυνόµευση που τη συνόδευσε αλλά και όπως
έχει τονιστεί και στις προηγούµενες µελέτες στην Ελλάδα, η εντατικοποίηση της αστυνόµευσης αποτελεί ένα σηµαντικό παράγοντα που οδηγεί σε αύξηση της χρήσης ζώνης. Επίσης, έχει
τεκµηριωθεί (Σκαλκίδου, κ.α., 1999) ότι η συστηµατική προώθηση µέσω εκστρατειών ενηµέρωσης έχει σηµαντικά οφέλη.
Οι εκστρατείες ενηµέρωσης πρέπει να τονίζουν τη σηµασία της
χρήσης ζώνης ασφαλείας σε όλες τις οδούς και όχι µόνο στις
υπεραστικές, καθώς και στις πίσω θέσεις των οχηµάτων.
Αυτό που προκύπτει από την παρούσα µελέτη είναι ότι υπάρχει
πολύ µεγάλο εύρος ποσοστών χρήσης ανάλογα µε την τοποθεσία, το οποίο κυµαινόταν µεταξύ 47% και 74% (µετρήσεις του
2011). Τα χαµηλότερα ποσοστά παρατηρήθηκαν σε δευτερεύουσες οδούς µε σηµαντική τοπική κυκλοφορία, γεγονός που
υποδεικνύει ότι οι προσπάθειες έντασης της αστυνόµευσης της
χρήσης ζώνης δεν πρέπει να περιορίζονται στα κύρια υπεραστικά οδικά δίκτυα, όπως σήµερα, αλλά να ενταθούν µέσα στις
αστικές περιοχές και να συµπεριλαµβάνουν σηµεία σε δευτερεύουσες οδούς. Επίσης, αυτό το µεγάλο εύρος ποσοστού χρήσης δείχνει ότι ο προσδιορισµός του συνολικού ποσοστού
χρήσης σε µια περιοχή εξαρτάται από τη διαφορετική σύνθεση
θέσεων παρατήρησης κάθε κατηγορίας. Οπότε για να επιτευχθεί µια αξιόπιστη διαχρονική εξέλιξη είναι πολύ σηµαντικό οι
µετρήσεις να γίνονται στις ίδιες, όσο το δυνατό, θέσεις ή να διατηρούνται τα ίδια χαρακτηριστικά των θέσεων.
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Aξιολογηση Του Επιπεδου Οδικησ Ασφαλειασ Και
Ανεσησ Για Τουσ Πεζουσ Σε Περιοχεσ Εκτελεσησ
Εργων: Η Περιπτωση Του Οδικου Αξονα Μοναστηριου - Εγνατιασ Στο Κεντρο Τησ Θεσσαλονικησ
Γεώργιος Μίντσης*, Σωκράτης Μπάσµπας**, Χρίστος Ταξιλτάρης***, Αλέξανδρος Κοκκάλης****

Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας αξιολογούνται, ως προς το επίπεδο οδικής
ασφάλειας και άνεσης, οι µετακινήσεις των πεζών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης
και ειδικότερα κατά της µήκος του οδικού άξονα Μοναστηρίου - Εγνατίας όπου είναι
εγκατεστηµένα τα εργοτάξια του µετρό.

Η

περιοχή αναφοράς της έρευνας εκτείνεται από τον Νέο
Σιδηροδροµικό Σταθµό έως τη διασταύρωση της οδού
Εγνατίας µε την οδό Καυταντζόγλου. Η αξιολόγηση της
υφιστάµενης κατάστασης στηρίχθηκε σε αξιοποίηση της διεθνούς εµπειρίας σε παρόµοια θέµατα και ειδικότερα στη συµπλήρωση λίστας ελέγχου η οποία χρησιµοποιήθηκε στα πλαίσια
του έργου COST 358: Pedestrian Quality Needs. Επιπλέον εκπονήθηκε έρευνα ερωτηµατολογίου την άνοιξη του 2010 η
οποία απευθύνθηκε στους πεζούς που κινούνται στη συγκεκριµένη περιοχή, στη διάρκεια της οποίας συλλέχθηκαν συνολικά
100 ερωτηµατολόγια. Η έρευνα αφορούσε συγκεκριµένα στο
αντιληπτό επίπεδο εξυπηρέτησης των πεζών καθώς και στα
προβλήµατα που αυτοί συναντούν στη µετακίνησή τους.

1. Εισαγωγή
Το θέµα της οδικής ασφάλειας και άνεσης για τους πεζούς είναι

εξαιρετικά σηµαντικό, ειδικότερα όταν η περιοχή στην οποία µετακινούνται περιλαµβάνει τµήµατα µε εργοτάξια. Σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να παρέχεται στους πεζούς η δυνατότητα
πραγµατοποίησης ασφαλών και βολικών διαδροµών είτε µέσα
από την περιοχή των έργων είτε στην ευρύτερη περιοχή τους,
λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι πεζοί µπορεί να αγνοήσουν µια παράκαµψη η οποία δεν είναι στην κατεύθυνση της µετακίνησής τους (otak, 1997). Στην γενικότερη κατεύθυνση
υλοποίησης ενός σχεδίου δράσης για την ασφάλεια των πεζών
περιλαµβάνεται η πρόνοια για κατάλληλη σήµανση ή/και για
άλλες υποδοµές ώστε να κατευθύνονται οι πεζοί σε ασφαλείς
διαδροµές ή/και να εξασφαλίζονται ασφαλείς διαβάσεις προς
τα πεζοδρόµια στην άλλη πλευρά της οδού (ΒΜΙ-SG, 2008). Μια
περίπτωση συνύπαρξης πεζών και έργων αφορά στο κέντρο της
Θεσσαλονίκης όπου είναι εγκατεστηµένα εργοτάξια του µετρό.
Στα πλαίσια ερευνητικών δραστηριοτήτων στο Τµήµα Αγρονόµων & Τοπογράφων Μηχανικών του Α.Π.Θ. (Κοσµίδου και Παρ29 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.
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σέλια, 2010, Αλδαγγέλου κ.α., 2010) διερευνήθηκαν στα έτη
2009 και 2010 ζητήµατα που άπτονται της αξιολόγησης του επιπέδου οδικής ασφάλειας και της άνεσης των πεζών που µετακινούνται καθηµερινά στην ευρύτερη περιοχή επιρροής των
εργοταξίων του µετρό. Το οδικό τµήµα που εξετάσθηκε αφορά
στον άξονα Μοναστηρίου – Εγνατία και εκτείνεται από το Νέο Σιδηροδροµικό Σταθµό έως τη διασταύρωση µε την οδό Καυταντζόγλου. Κατά µήκος του συγκεκριµένου άξονα είναι
εγκατεστηµένα τα εργοτάξια του µετρό, στην ευρύτερη περιοχή
των οποίων έχουν ληφθεί µέτρα για την ασφαλή και άνετη κίνηση των πεζών. Η αξιολόγηση στηρίχθηκε στη λίστα ελέγχου
(Gerlach, 2010) η οποία περιλαµβάνεται στο παραδοτέο της
∆ράσης COST 358 Pedestrian Quality Needs (PQN). Παράλληλα
εκπονήθηκε έρευνα ερωτηµατολογίου, στη διάρκεια της οποίας
συλλέχθηκαν 100 ερωτηµατολόγια αναφορικά µε τις συνθήκες
µετακίνησης των πεζών στην περιοχή των εργοταξίων του µετρό
µε όρους ασφάλειας και άνεσης.

2. Λίστα ελέγχου επιπέδου οδικής
ασφάλειας και άνεσης πεζών
Η λίστα ελέγχου (Gerlach, 2010) που χρησιµοποιήθηκε στην
έρευνα αποτελείται από τρία διακριτά τµήµατα.

Το πρώτο εξ’ αυτών περιλαµβάνει τα όσα αφορούν στο σχεδιασµό και εξοπλισµό του παρόδιου περιβάλλοντος (απαιτήσεις
πρώτου βαθµού). Τα χαρακτηριστικά τα οποία διερευνώνται αφορούν στη λειτουργία, στα πεζοδρόµια, στους πεζόδροµους και
στα µονοπάτια πεζών, στη διατοµή της οδού, στις διασταυρώσεις,
στους κυκλικούς κόµβους, στις δηµόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες και στη στάθµευση, στις στάσεις των δηµοσίων συγκοινωνιών, στις διαβάσεις πεζών, στη σήµανση, στη διαγράµµιση, στο
φωτισµό, στη φύτευση και στο σχεδιασµό για την χωρίς εµπόδια
κίνηση πεζών.
Το δεύτερο τµήµα περιλαµβάνει τα όσα αφορούν στη ροή της κυκλοφορίας (απαιτήσεις δευτέρου βαθµού). Τα χαρακτηριστικά
τα οποία διερευνώνται αφορούν στην ταχύτητα και στον κυκλοφοριακό φόρτο, στις δηµόσιες συγκοινωνίες και στη σηµατοδότηση. Τέλος, το τρίτο τµήµα περιλαµβάνει τα όσα αφορούν στην
ποιότητα της πεζή µετακίνησης καθώς και στο γενικότερο κλίµα
για πεζή µετακινήσεις (απαιτήσεις τρίτου βαθµού). Η απάντηση
σε κάθε ερώτηση στα τρία προαναφερθέντα τµήµατα είναι καταρχήν µε ένα «ναι» ή ένα «όχι» και στη συνέχεια σηµειώνονται σχόλια και παρατηρήσεις. Στη συνέχεια παρουσιάζονται στους
Πίνακες 1 έως 3 τα χαρακτηριστικά που εξετάζονται σε κάθε
τµήµα της λίστας ελέγχου και τα θέµατα στα οποία αφορούν οι
επιµέρους ερωτήσεις.

Πίνακας 1: Λίστα ελέγχου για τον σχεδιασµό και εξοπλισµό του παρόδιου περιβάλλοντος (απαιτήσεις πρώτου βαθµού)

Χαρακτηριστικά

Θέµατα στα οποία αφορούν οι επιµέρους ερωτήσεις της λίστας ελέγχου

Λειτουργία

Σχεδιασµός της οδού ανάλογα µε την ιεράρχηση και λειτουργία της, σχεδιασµός της ευρύτερης περιοχής ανάλογα µε τη λειτουργία της. Σύνδεση µεταξύ λειτουργιών και χαρακτηριστικών της οδού.
Ύπαρξη νησίδων κυκλοφορίας και µέτρων ήπιας κυκλοφορίας. Επάρκεια µήκους ορατότητας. Προβλήµατα από ανάλυση δεδοµένων οδικής ασφάλειας. Σωστή «επικοινωνία» χρήστη - οδού (αποφυγή
εκπλήξεων του χρήστη).

Πεζοδρόµια,
πεζόδροµοι και
µονοπάτια πεζών

Επάρκεια υποδοµής για πεζούς (ελάχιστο πλάτος 1,80µ. απαλλαγµένο εµποδίων και 0,50µ. κράσπεδο
µεταξύ πεζοδροµίου και οδού). Επάρκεια υποδοµής ανάλογα µε τη χρήση της και τον φόρτο των πεζών.
Συνέχεια της υποδοµής και ύπαρξη της στις δύο πλευρές της οδού. Υποδοµή ελεύθερη από κινητά και
µόνιµα εµπόδια. Φυσικός διαχωρισµός υποδοµής από την οδό. Συγκέντρωση χιονιού και ορατότητα
πεζών. Καταλληλότητα και συντήρηση υποδοµής. Ύπαρξη µέτρων για την υποχρεωτική διάσχιση της
οδού από διαβάσεις και ασφαλή σηµεία. Ύπαρξη κινδύνων για τους πεζούς σε διασταυρώσεις. Απροθυµία διάσχισης οδού λόγω πολλών λωρίδων κυκλοφορίας. Πιθανά σηµεία εµπλοκής πεζών και ποδηλατιστών στο πεζοδρόµιο. Προβλήµατα µε σταθµευµένα οχήµατα. Προσβασιµότητα για όλους (π.χ.
ράµπες). Επάρκεια υποδοµής σε περιοχές σχολείων. Ολισθηρότητα βρεγµένων πεζοδροµίων.

∆ιατοµή οδού

Καταλληλότητα διατοµής για την εξυπηρέτηση της λειτουργίας της. Κατάλληλη και ασφαλής επιφάνεια
οδού. Εγκάρσια κλίση µεταξύ 2% και 6%. Προβληµατική ορατότητα στις διασταυρώσεις. Ανάγκες συστήµατος ∆ηµοσίων Συγκοινωνιών και των χρηστών του. Τρόπος διαχωρισµού µεταξύ πεζοδροµίου και
ποδηλατόδροµου αφενός και µεταξύ πεζοδροµίου και οδού αφετέρου. Σηµεία στένωσης της οδού και
σήµανσή τους.

∆ιασταυρώσεις

Καθετότητα συµβολής οδών. Αναγνωσιµότητα παροχής προτεραιότητας. Καθοδήγηση και ευκολία
κίνησης. Ειδικές απαιτήσεις σε φωτισµό. Προβληµατική ορατότητα λόγω εµποδίων. Καταλληλότητα
τύπου και σχεδίασης διασταύρωσης ανάλογα µε τη λειτουργία της. Επάρκεια σήµανσης διαδροµών
πεζών και ποδηλατιστών. Ύπαρξη διαβάσεων για πεζούς και ποδηλάτες στη διασταύρωση (έλεγχος
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ασφάλειας σε περίπτωση έλλειψης διάβασης σε ένα σκέλος της). Σαφήνεια καθορισµού προτεραιοτήτων σε διαβάσεις πεζών και ποδηλατιστών. Ασφάλεια συνέχισης της πορείας πεζών και ποδηλατιστών σε διακοπή συνέχειας της υποδοµής. Παράνοµη στάθµευση. Στενές διαβάσεις πεζών. Επάρκεια
σήµανσης διαβάσεων. Σηµατοδότηση. Επάρκεια υποδοµής για κίνηση τυφλών και ατόµων µε κινητική αναπηρία. ∆ιαλειτουργικότητα διαφορετικών τύπων ελέγχου των διασταυρώσεων. Θέση και
επάρκεια σήµανσης νησίδων.

Κυκλικοί κόµβοι

Ύπαρξη κατάλληλων νησίδων και επισήµανσή τους. Προσβάσεις κάθετες στον κυκλικό κόµβο και
ακτινωτές ως προς το κέντρο του ώστε να µειώνεται η ταχύτητα. Καταλληλότητα κυκλικού κόµβου
και φύτευσής του ώστε η διακοπή ορατότητας να οδηγεί σε µείωση ταχύτητας.

∆ηµόσιες και
ιδιωτικές υπηρεσίες.
Στάθµευση

Ύπαρξη χρήσεων γης µε σηµαντική έλξη µετακινήσεων. Επάρκεια χώρων στάθµευσης για όλους τους
τύπους οχηµάτων. Ύπαρξη οδών µε απαγόρευση στάσης. Ασφάλεια τύπου στάθµευσης επί της οδού.
Παρεµπόδιση κίνησης πεζών λόγω της υποδοµής για στάθµευση. Μειωµένη ορατότητα σε διασταυρώσεις λόγω της στάθµευσης. Κατασκευές για αποτροπή της στάθµευσης. Ύπαρξη θέσεων φορτοεκφόρτωσης εµπορευµάτων πλησίον εµπορικών χρήσεων γης.

Στάσεις ∆ηµοσίων
Συγκοινωνιών

Ευκολία και ασφάλεια στην πρόσβαση στις στάσεις. Ασφαλείς διαβάσεις στην περιοχή των στάσεων. ∆ιαβάσεις στην πίσω πλευρά των στάσεων. Σήµανση στάσεων και αναγνώρισή τους από τους οδηγούς.
Επάρκεια χώρων αναµονής πεζών και επάρκεια εξοπλισµού προστασίας, ενηµέρωσης κ.λπ. Μειωµένη
ορατότητα λόγω εµποδίων. Ασφάλεια υποδοµής για ποδήλατα σε περιοχές στάσεων. Σηµεία εµπλοκής
επιβιβαζόµενων και αποβιβαζόµενων επιβατών µε αυτοκίνητα, ποδήλατα και άλλους πεζούς. Επάρκεια
φωτισµού. Άνεση και ασφάλεια στεγάστρων στάσεων. Απόσταση καθισµάτων στάσεων από οχήµατα και
ποδήλατα. Στάσεις λεωφορείων ως τµήµα δικτύου εξυπηρέτησης πεζών. Προσβασιµότητα σταθµών µετεπιβίβασης σε διάφορες ώρες της ηµέρας. Πρόσβαση µαθητών στα λεωφορεία από το σχολείο χωρίς
ανάγκη διάσχισης δρόµου ή χώρου στάθµευσης. Προστασία επιβατών στις στάσεις από επερχόµενα λεωφορεία σε ηµέρες βροχής. ∆ιαχωρισµός λωρίδων επιβίβασης-αποβίβασης από τις λοιπές λωρίδες κυκλοφορίας. Παροχή πληροφόρησης στο επιβατικό κοινό στις στάσεις. Τηλεµατική στις στάσεις.

∆ιαβάσεις πεζών

Θέση διαβάσεων όπου υπάρχει ανάγκη. ∆ιασφάλιση χρήσης υπόγειων και υπέργειων διαβάσεων σε
οδούς υψηλών ταχυτήτων. Σχολικός τροχονόµος. Επάρκεια χώρων αναµονής πεζών και ποδηλατιστών σε διαβάσεις. Επαρκές πλάτος σε νησίδες για στάση και αναµονή πεζών και ποδηλατιστών.
Ασφαλείς σιδηροδροµικές διαβάσεις. Εξασφάλιση αµοιβαίας ορατότητας πεζών και οδηγών. Εξασφάλιση προτεραιότητας σε πεζούς και ποδηλάτες. Προβλήµατα ορατότητας σε ποδηλάτες λόγω
σταθµευµένων οχηµάτων. Έγκαιρη επισήµανση διαβάσεων και νησίδων από τους οδηγούς. Επάρκεια φωτισµού διαβάσεων. Σχέση ακτίνων καµπυλότητας µε αύξηση της έκθεσης των πεζών στην
κυκλοφορία και αύξηση ταχύτητας δεξιόστροφων κινήσεων. Αποφυγή δεξιόστροφων κινήσεων χωρίς
σήµανση/σηµατοδότηση. Ανισόπεδες διαβάσεις και επισήµανση πεζών από τους οδηγούς. Επάρκεια
πλάτους διαβάσεων. Σωστή σχεδίαση ραµπών. Ιδιωτικοί οδοί κοντά σε διαβάσεις. ∆ιάσχιση οδού σε
τυχαία σηµεία λόγω ανεπάρκειας και ακαταλληλότητας διαβάσεων. Ειδική σήµανση διαβάσεων σε
περιοχές σχολείων. Καθρέφτες σε περιοχή διαβάσεων.
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Σήµανση,
διαγράµµιση,
φωτισµός

Παρεµπόδιση ορατότητας λόγω πινακίδων σήµανσης. Επισήµανση και κατανόηση πινακίδων. Σήµανση σύµφωνα µε τις προδιαγραφές. Ύπαρξη δύο πινακίδων στο ίδιο σηµείο. Αναγκαιότητα σήµανσης. Λογική τοποθέτησης σήµανσης. Επάρκεια σήµανσης για ποδηλάτες και πεζούς. Προειδοποιητική
σήµανση. Προβλήµατα στη σήµανση λόγω φύτευσης. Θέση σήµανσης και ορατότητα από τις προσβάσεις. Ανακλαστικές πινακίδες, φωτισµός πινακίδων. Κατανόηση µηνύµατος πινακίδων. Επάρκεια
και αποτελεσµατικότητα σήµανσης σε περιοχές σχολείων. Σήµανση χωρίς αλληλοσυγκρουόµενα
µηνύµατα. Ξεκάθαρη και αναγνωρίσιµη διαγράµµιση. Αποµάκρυνση παλιάς σήµανσης. Επίδραση
καιρικών συνθηκών στη διαγράµµιση. ∆ιαγράµµιση ανάλογα µε τους φόρτους πεζών και ποδηλατιστών. Συµφωνία οριζόντιας και κατακόρυφης σήµανσης στην περίπτωση παραχώρησης προτεραιότητας. Χρήση χρωµάτων και υλικών για τη διαφοροποίηση περιοχών κίνησης πεζών από την λοιπή
κυκλοφορία. Επάρκεια φωτισµού οδού. Μόνιµος φωτισµός. Φωτισµός διαβάσεων και σηµείων αλλαγής διατοµής οδού. Προβλήµατα σε περιοχές χωρίς φωτισµό. Προβλήµατα λόγω χρήσης ειδικού
τύπου λαµπτήρων. Ανάγκη αλλαγής φωτισµού σε διαβάσεις. Φωτισµός για δηµιουργία αντίθεσης σε
περιοχές διασταυρώσεων. Φυσικός φωτισµός. Φωτισµός και αναγνώριση σήµανσης και χάραξης οδού.
Θέση στύλων φωτισµού και ελάχιστο απαιτούµενο πλάτος για τους πεζούς (1,80µ.). Κίνδυνοι από
έλλειψη σταθερού φωτισµού. Σήµανση καθοδήγησης πεζών.

Φύτευση

Ύπαρξη φύτευσης κατά µήκος της οδού. Παρεµπόδιση ορατότητας σε διασταυρώσεις και διαβάσεις
λόγω φύτευσης. Υφιστάµενα και µελλοντικά προβλήµατα λόγω βλάστησης. Παρεµπόδιση αµοιβαίας
ορατότητας πεζών, οδηγών αυτοκινήτων και ποδηλατιστών λόγω βλάστησης. Βλάστηση χωρίς έλεγχο
και προβλήµατα οδικής ασφάλειας.

Απαιτήσεις εξοπλισµού λόγω ύπαρξης παιδιών, ηλικιωµένων, ανάπηρων, ανθρώπων µε προβλήµατα
Σχεδιασµός για την
χωρίς εµπόδια κίνηση ακοής και όρασης. Χρήση ειδικού ηχητικού εξοπλισµού για προειδοποίηση ανθρώπων µε προβλήµατα
όρασης για εµπόδια. ∆ιαφοροποίηση χρωµάτων και υλικών κατασκευής στα όρια πεζοδροµίου – οδού.
των πεζών
Λωρίδες καθοδήγησης για τυφλούς απαλλαγµένες εµποδίων. Ηχητικός εξοπλισµός σε σηµατοδοτούµενες διαβάσεις. Χρήση κουµπιού επενεργούµενης σηµατοδότησης από όλους, συµπεριλαµβανοµένων αυτών µε προβλήµατα κινητικότητας και όρασης. Πληροφορίες αντιληπτές δια της αφής στο κουµπί
ενεργοποίησης της σηµατοδότησης και σε στάσεις δηµοσίων συγκοινωνιών. Ευκολία πρόσβασης ανθρώπων µε αναπηρικά αµαξίδια σε οχήµατα δηµοσίων συγκοινωνιών. Παρεµπόδιση τυφλών σε στάσεις
λόγω καθισµάτων, κενών και µη. Σαφής αντίθεση/οριοθέτηση υποδοµής κίνησης πεζών από την υποδοµή κίνησης µηχανοκίνητης κυκλοφορίας και ποδηλάτων. Σαφής επισήµανση εµποδίων. Συνέχεια
στη φυσική καθοδήγηση ανθρώπων µε προβλήµατα όρασης. Λωρίδες καθοδήγησης για σηµαντικούς
προορισµούς. Κατάλληλο σύστηµα χειρολαβών για αποφυγή ολίσθησης και πτώσης σε σκάλες και
απότοµες περιοχές. Ασφαλείς διαβάσεις για ανθρώπους µε αναπηρικό αµαξίδιο και για τυφλούς.

Πηγή: Gerlach, 2010
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Πίνακας 2. Λίστα ελέγχου για τη ροή της κυκλοφορίας (απαιτήσεις δευτέρου βαθµού)

Χαρακτηριστικά

Θέµατα στα οποία αφορούν οι επιµέρους ερωτήσεις της λίστας ελέγχου

Ταχύτητα και
κυκλοφοριακός
φόρτος

Επάρκεια µέτρων για τη συµµόρφωση των οδηγών προς τα όρια ταχύτητας. Ύπαρξη ορίου ταχύτητας. Σεβασµός του ορίου ταχύτητας από τους οδηγούς. Ύπαρξη νησίδων στις εισόδους κατοικηµένων περιοχών µε στόχο τη µείωση της ταχύτητας. Κατάλληλη σήµανση για τα όρια ταχύτητας. Ύπαρξη «κενών»
στην κυκλοφορία ώστε να διασχίζουν την οδό οι πεζοί. Ανασφάλεια των πεζών από τις κυκλοφοριακές
συνθήκες, ειδικά σε περιόδους αιχµής. Ζητήµατα σύνθεσης κυκλοφορίας που πρέπει να λαµβάνονται
υπόψη. Αποτελεσµατικότητα µέτρων ήπιας κυκλοφορίας σε σχέση µε τη µείωση της ταχύτητας.

∆ηµόσιες
Συγκοινωνίες

Απευθείας εξυπηρέτηση περιοχής ή οδού από τις δηµόσιες συγκοινωνίες. ∆ιαθεσιµότητα γραµµής λεωφορείου, τραµ ή ελαφρού µετρό σε απόσταση µικρότερη των 300µ. από κάθε κτίριο. Σύνδεση στάσεων
δηµοσίων συγκοινωνιών µε το δίκτυο κίνησης πεζών. Συχνότητες διέλευσης δηµοσίων συγκοινωνιών
µικρότερες των 20-30 λεπτών. Πρόσβαση των πιο σηµαντικών προορισµών από τις δηµόσιες συγκοινωνίες σε εύλογο χρόνο.

Σηµατοδότηση

Κατάλληλη τοποθέτηση γραµµής στάσης οχηµάτων ώστε να είναι ορατός ο σηµατοδότης. Ευκολία επισήµανσης σηµατοδότη. ∆ιαβάσεις πεζών και ποδηλάτων σε όλες τις προσβάσεις. Καταλληλότητα κατασκευής διαβάσεων και εξοπλισµός τους. Πράσινη ένδειξη αποκλειστικά για πεζούς και ποδηλάτες.
∆ιάσχιση οδού από τους πεζούς χωρίς ενδιάµεση στάση. Πρόνοια στο κύκλο σηµατοδότησης για πεζούς και ποδηλάτες. Ξεχωριστοί σηµατοδότες για ποδηλάτες. ∆ιαλειτουργικότητα διαφορετικών τύπων
σηµατοδότησης. Προβλήµατα στην κατανόηση της φωτεινής ένδειξης του σηµατοδότη λόγω του ήλιου
(χάραµα. σούρουπο). Ύπαρξη προειδοποιητικής σήµανσης για φωτεινό σηµατοδότη που δεν γίνεται
έγκαιρα αντιληπτή. Τοποθέτηση σηµατοδοτών σε θέσεις χωρίς εµπόδια. Χρόνος αναµονής για την πράσινη ένδειξη για τους πεζούς, µεταξύ 40 και 60 δευτερολέπτων. Είδος φωτισµού οδού και προβλήµατα
στην αναγνώριση της κίτρινης ένδειξης. Κατάλληλη θέση σηµατοδοτών σε κάθε πρόσβαση ώστε να
είναι αντιληπτοί από τους οδηγούς. Επισήµανση σηµατοδοτών σε ηλιόλουστη ηµέρα. Απόκρυψη σηµατοδοτών λόγω άλλης σήµανσης, στύλων φωτισµού, βλάστησης κ.λπ. Προβλήµατα σε θέµατα κίνησης/ανίχνευσης πεζών. Λειτουργία εξοπλισµού για τους πεζούς στις σηµατοδοτούµενες διασταυρώσεις.
∆ιαθεσιµότητα και ευκολία στην πρόσβαση του κουµπιού για τα άτοµα µε αναπηρίες στις σηµατοδοτούµενες διασταυρώσεις. Επάρκεια χρόνου εκκένωσης της διασταύρωσης από πεζούς και στρέφοντα
οχήµατα.
Πηγή: Gerlach, 2010

Πίνακας 3: Λίστα ελέγχου για την ποιότητα της πεζή µετακίνησης καθώς και για το γενικότερο κλίµα για πεζή µετακινήσεις (απαιτήσεις τρίτου βαθµού)

Χαρακτηριστικά

Θέµατα στα οποία αφορούν οι επιµέρους ερωτήσεις της λίστας ελέγχου

Ασφάλεια
(προστασία)

Χωρικές υποδοµές που να είναι ορατές από παντού και «ανοικτές» ώστε οι πεζοί να νοιώθουν ασφαλείς. Αναγνωρίσιµοι και ορατοί οι βασικοί χωρικοί άξονες. Επισήµανση πεζών από τους οδηγούς. ∆οµή
κτιριακών υποδοµών και εξασφάλιση ελέγχου δραστηριοτήτων πεζών. Εξασφάλιση ότι οι είσοδοι, έξοδοι κτιρίων και οι σκάλες είναι χωρίς εµπόδια, και αντιληπτές. Συχνή παρουσία ανοικτών χώρων και
χώρων πρασίνου µεταξύ των κτιρίων (σε απόσταση ακοής και ορατότητας). Χώροι στάθµευσης σε απόσταση ακοής και ορατότητας, σε πολυσύχναστες περιοχές. Παρεµπόδιση θέας από φύτευση ή διαφηµιστικές πινακίδες. Φωτισµός και περιοχές πεζών. Κρίσιµες (υψηλές ή χαµηλές) συγκεντρώσεις πεζών.
∆ιάταξη περιοχών αναψυχής και ξεκούρασης. Εξασφάλιση εναλλακτικών διαδροµών σε περιπτώσεις
ανεπαρκών υποδοµών για πεζούς (κάτω διαβάσεις, σκάλες). Μονοπάτια πεζών «ανοικτά» και ορατά
από παντού. Πρόσβαση πεζή των χώρων στάθµευσης. Χαµηλή ταχύτητα οχηµάτων ώστε να εξασφαλίζεται ο έλεγχος των δραστηριοτήτων. Υποκειµενικό συναίσθηµα φόβου. «Τυφλά» σηµεία περιορισµένης ορατότητας. Εναλλακτικές διαδροµές αποφυγής προβληµατικών ανοικτών περιοχών. ∆υνατότητες
διαφυγής σε περίπτωση ανάγκης. Αίσθηµα προστασίας από κλοπές, βανδαλισµούς κ.λπ. Χωροθέτηση
και χρήση κτιρίων και υποδοµών σε σχέση µε τις συνθήκες ανάπτυξης εγκληµατικότητας. Ιστορικό εγκληµατικότητας. Ποσοστά εγκληµατικότητας πάνω από τον µέσο όρο – ξεχωριστές περιπτώσεις στο
παρελθόν. Παρουσία αστυνοµίας και αίσθηµα ασφάλειας.
33 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.
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Γενικό κλίµα,
συµπεριφορά,
ικανοποίηση

Εξασφάλιση της συνέχειας και των συνδέσεων στις υποδοµές για πεζούς. Υποστήριξη συνδεσιµότητας
δικτύου πεζών µέσω χώρων αναµονής σε γωνίες οδών, ραµπών και διαβάσεων. Κατάλληλη σύνδεση
παρόδιων χρήσεων γης µε την οδό. Κατάλληλα χωροθετηµένες και σχεδιασµένες είσοδοι κτιρίων ώστε
να είναι εύκολη η πρόσβαση πεζών. Επίδειξη της απαραίτητης προσοχής και παροχή προτεραιότητας
στους πεζούς από τους οδηγούς. Συµπεριφορά πεζών ή οδηγών και ρίσκο ατυχήµατος µε πεζούς. Συχνή
αγνόηση ή λανθασµένη χρήση των υποδοµών πεζών από άλλους πεζούς ή οδηγούς. Εµπόδια στην έγκαιρη επισήµανση παιδιών σε διασταυρώσεις. Πως αντιλαµβάνονται από την πλευρά τους οι ηλικιωµένοι και τα µικρά παιδιά τις υποδοµές. Κατάλληλη θέση εισόδων και εξόδων σχολείων. Επαρκής
προστασία από καιρικές συνθήκες. Επάρκεια αστικού εξοπλισµού (δηµόσιες τουαλέτες, στέγαστρα,
δηµόσια τηλέφωνα κ.λπ.). Σχεδίαση και συντήρηση εξοπλισµού. ∆υσάρεστες οσµές (π.χ. αέρια ρύπανση), απορρίµµατα, οργανικά απόβλητα, βανδαλισµοί, χαλασµένος εξοπλισµός, που µειώνουν την
ελκυστικότητα µιας περιοχής από την πλευρά των πεζών. Πάρκα αναψυχής σε απόσταση βαδίσµατος
10-15 λεπτών. Αρχιτεκτονική τοπίου και άκρα βλάστησης. Καταλληλότητα και λειτουργικότητα σχεδιασµού φυσικών στοιχείων. Ύπαρξη κήπων, στοιχείων νερού, έργων τέχνης κ.λπ.

Πολιτικές και
στρατηγικές για
τους πεζούς

Ύπαρξη εθνικού σχεδίου επενδύσεων σε υποδοµές πεζών. ∆ιαθεσιµότητα επενδυτικών προγραµµάτων σε περιφερειακό και/ή δηµοτικό επίπεδο. Ύπαρξη συστήµατος παρακολούθησης επίτευξης στόχων και αποτελεσµάτων. Κατάλληλο περιβάλλον λήψης αποφάσεων για πεζούς. Ύπαρξη κέντρου
πληροφόρησης για πεζούς. Καθορισµός στρατηγικού σχεδίου για την πεζή µετακίνηση. Υπηρεσίες πληροφόρησης για πεζούς (π.χ. διαδικτυακές). ∆ίκτυα εθελοντών για την πεζή µετακίνηση. Προγράµµατα
εξάσκησης για πεζούς. Υποστήριξη κοντινών διαδροµών από το σύστηµα των χρήσεων γης. Αξιολόγηση και παρακολούθηση της ζήτησης πεζών. Πληροφορίες για διαδροµές στο διαδίκτυο. Χρήση της
πληροφορίας µε PDA και GPS. Παροχή υπηρεσιών περιπάτου µε συνοδό. ∆ηµοσιότητα για την υποστήριξη της πεζή µετακίνησης (εφηµερίδες, τηλεόραση, ραδιόφωνο, poster κ.λπ.). Βελτιώσεις για τους πεζούς σε έργα, προγράµµατα και διαδικασίες συντήρησης. Επαρκής χρηµατοδότηση για υποδοµές πεζών.
∆υνατότητα στους πεζούς για ενηµέρωση των αρχών σε θέµατα ελλείψεων και αστοχιών στις υποδοµές.

Περιβάλλον φιλικό
για τους πεζούς

Ενδιαφέρον και ελκυστικό περιβάλλον. Ύπαρξη κήπων, στοιχείων πρασίνου, καθισµάτων. Περιβάλλον
µε «ταυτότητα». ∆υνατότητα σε µεµονωµένους ανθρώπους για προσωρινές εκθέσεις έργων τέχνης
κ.λπ. Καταλληλότητα περιβάλλοντος για αναψυχή. ∆υνατότητα στα παιδιά να παίζουν σε ασφαλείς χώρους. Ελκυστικότητα και συντήρηση κτιρίων. Όχληση στην κίνηση των πεζών λόγω θορύβου και ατµοσφαιρικής ρύπανσης.
Πηγή: Gerlach, 2010

Από την επιτόπια έρευνα και µε τη βοήθεια της λίστας ελέγχου
προέκυψε ότι το επίπεδο εξυπηρέτησης των πεζών µε όρους
ασφάλειας και άνεσης είναι γενικά ικανοποιητικό. Σηµειώνεται
ότι ορισµένα από τα προβλήµατα που επισηµάνθηκαν προϋπήρχαν των έργων και εντάθηκαν λόγω αυτών. Σηµειώνεται

επίσης η ανάγκη για περισσότερες πληροφοριακές πινακίδες,
συντήρηση της διαγραµµίσεων, περισσότερο χώρο για την κίνηση των πεζών στα πεζοδρόµια, καλύτερη οργάνωση της κίνησής τους στις διασταυρώσεις και έλεγχο της παράνοµης
στάθµευσης.
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3. Έρευνα ερωτηµατολογίου
Στα πλαίσια της αξιολόγησης των µετακινήσεων των πεζών ως
προς το επίπεδο οδικής ασφάλειας και άνεσης, πραγµατοποιήθηκε έρευνα ερωτηµατολογίου όπου καταγράφηκε η άποψη
των πεζών για τα πεζοδρόµια, την ευκολία διάσχισης των οδών,
τη συµπεριφορά των οδηγών και τη γενική εικόνα της περιοχής,
κατά της µήκος του οδικού άξονα όπου είναι εγκατεστηµένα τα
εργοτάξια του µετρό. Συνολικά συµπληρώθηκαν 100 ερωτηµατολόγια στον Μάρτιο του 2010. Τα 50 ερωτηµατολόγια συµπληρώθηκαν στη διασταύρωση της οδού Εγνατίας µε την οδό
Εθνικής Αµύνης και τα υπόλοιπα 50 στη διασταύρωση της οδού
Εγνατίας µε την οδό Αγίας Σοφίας. Στο Σχήµα 1 παρουσιάζεται η
άποψη των πεζών αναφορικά µε τα πεζοδρόµια. Ως πιο σηµαντικό πρόβληµα αναδεικνύεται η ύπαρξη πάσης φύσεως εµποδίων στα πεζοδρόµια (60% των απαντήσεων). Η αξιολόγηση της
επάρκειας και της ποιότητας των πεζοδροµίων (στην κλίµακα
από 1 έως 6 µε άριστα το 1) έδειξε ότι το 52% των ερωτηθέντων
τη βαθµολογεί µε 4 και κατά συνέπεια δεν τη θεωρούν ικανοποιητική.
Στο Σχήµα 2 παρουσιάζονται τα προβλήµατα που συναντούν οι
πεζοί στην προσπάθειά τους να διασχίσουν την οδό. Προκύπτει
ότι οι πεζοί θεωρούν ιδιαίτερα σηµαντικά τα προβλήµατα που
σχετίζονται µε τους υψηλούς χρόνους αναµονής στις σηµατο-

δοτούµενες διαβάσεις καθώς και το µικρό χρόνο που διατίθεται
για τη διάσχιση της οδού, την έλλειψη επαρκούς ορατότητας
λόγω των σταθµευµένων οχηµάτων και την έλλειψη/µη ικανοποιητική συντήρηση ραµπών για άτοµα µε αναπηρία (ΑµεΑ). Το
42% των ερωτηθέντων βαθµολόγησε µε 3 τις συνθήκες διάσχισης της οδού και το 36% µε 4 (στην κλίµακα από 1 έως 6 µε άριστα το 1). Αναφορικά µε τη συµπεριφορά των οδηγών όπως την
αντιλαµβάνονται οι πεζοί (βλ. Σχήµα 3) σηµειώνεται ότι το πιο
βασικό πρόβληµα σχετίζεται µε την έλλειψη επίδειξης προσοχής από τους οδηγούς προς τους πεζούς. Η αγνόηση της σήµανσης, η οδήγηση σε υψηλές ταχύτητες και οι λοιπές
παραβιάσεις των διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας
(Κ.Ο.Κ.) από τους οδηγούς επίσης προκαλούν προβλήµατα
στους πεζούς. Το 30% των ερωτηθέντων βαθµολόγησε τη συµπεριφορά των οδηγών µε 5 και το 28% µε 6 (στην κλίµακα από
1 έως 6 µε άριστα το 1) δείχνοντας ότι δεν είναι καθόλου ικανοποιηµένοι. Αναφορικά µε τη συνολική εικόνα που έχουν οι πεζοί
για την περιοχή στην οποία κινούνται (βλ. Σχήµα 4), σηµειώνεται ότι κυρίως τους απασχολούν ζητήµατα έλλειψης πρασίνου,
καθαριότητας και ατµοσφαιρικής ρύπανσης. Το 40% των ερωτηθέντων βαθµολόγησε τη συνολική εικόνα της περιοχής µε 3
(στην κλίµακα από 1 έως 6 µε άριστα το 1).

Σχήµα 1. Προβλήµατα σχετικά µε τα πεζοδρόµια

Σχήµα 2. Προβλήµατα σχετικά µε τη διάσχιση των οδών

Σχήµα 3. Συµπεριφορά των οδηγών όπως την αντιλαµβάνονται οι
πεζοί

Σχήµα 4. Συνολική εικόνα των πεζών για την περιοχή
35 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.
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Σε ερώτηµα του κατά πόσο ο πεζός µπορεί να διασχίσει µε ασφάλεια µια διάβαση υπό την έννοια ότι βλέπει τα επερχόµενα οχήµατα και νοιώθει ότι τον βλέπουν οι οδηγοί (see and be seen)
µόνο το 34% απάντησε καταφατικά. Σε ερώτηµα του κατά πόσο παρέχεται η δυνατότητα διάσχισης της οδού από σηµατοδοτούµενη
διάβαση, το 58% των ερωτηθέντων απάντησε καταφατικά. Το υπόλοιπο 42% απάντησε ότι είτε δεν υπήρχε αυτή η επιλογή είτε η
διάβαση ήταν σε µεγάλη απόσταση και άρα δεν την επέλεγαν.

4. Συµπεράσµατα
H συνολική εικόνα σε ό,τι αφορά στην ασφαλή και άνετη µετακίνηση των πεζών στην ευρύτερη περιοχή των έργων του µετρό
είναι ικανοποιητική. Υπάρχουν όµως περιθώρια βελτίωσης σε
θέµατα οριζόντιας και κατακόρυφης σήµανσης και ειδικότερα
πληροφοριακής σήµανσης για πεζούς, βελτίωσης των γεωµετρικών χαρακτηριστικών των πεζοδροµίων και αποµάκρυνσης
των εµποδίων από αυτά, οργάνωσης της κίνησης των πεζών στις
διασταυρώσεις και ελέγχου της παράνοµης στάθµευσης, ειδικά
σε διασταυρώσεις. Η γενικότερη έλλειψη διαθέσιµου χώρου για
την κίνηση των πεζών στο κέντρο της πόλης, κάτι που προϋπήρχε των έργων, δυσκολεύει τις προσπάθειες αντιµετώπισης
των προβληµάτων που επισηµάνθηκαν. Η λίστα ελέγχου που
χρησιµοποιήθηκε κρίνεται ότι καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις
για µια διεξοδική έρευνα των συνθηκών µετακίνησης των
πεζών, µε όρους άνεσης και ασφάλειας, σε περιοχές έργων. Η
έρευνα ερωτηµατολογίου έδειξε ότι οι πεζοί δεν είναι ικανοποιηµένοι µε την επάρκεια και ποιότητα των πεζοδροµίων. Εκτιµούν ότι οι χρόνοι σηµατοδότησης χρήζουν επαναθεώρησης
ώστε να αναµένουν λιγότερο στις διαβάσεις και να έχουν περισσότερο χρόνο στη διάθεσή τους για να τις διασχίσουν. Εκτιµούν επίσης ότι υπάρχει πρόβληµα ορατότητας λόγω των
σταθµευµένων οχηµάτων και έλλειψη ή ανεπαρκής συντήρηση
ραµπών για ΑµεΑ. Εξαιρετικά σηµαντικό είναι το γεγονός ότι οι
πεζοί νοιώθουν ότι δεν τυγχάνουν της σηµασίας που πρέπει από
τους οδηγούς, οι οποίοι παραβιάζουν τη σήµανση, οδηγούν µε
υψηλή ταχύτητα και γενικότερα δεν υπακούουν στον Κ.Ο.Κ. Εν-

δεικτικό είναι το ότι µόνο των 34% των ερωτηθέντων νοιώθει
ασφάλεια όταν διασχίζει µια διάβαση υπό την έννοια ότι βλέπει
τα επερχόµενα οχήµατα και νοιώθει ότι τον βλέπουν οι οδηγοί.
* Γεώργιος Μίντσης
Καθηγητής, Τµήµα Αγρονόµων
& Τοπογράφων Μηχανικών ΑΠΘ
** Σωκράτης Μπάσµπας
Αναπληρωτής Καθηγητής,Τµήµα Αγρονόµων
& Τοπογράφων Μηχανικών ΑΠΘ
*** Χρίστος Ταξιλτάρης
Καθηγητής, Τµήµα Αγρονόµων
& Τοπογράφων Μηχανικών ΑΠΘ
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Ελλαδα 2012.
Θεσµικη Καταργηση Των Πεζοδροµων
Με Τον Νεο Οικοδοµικο Κανονισµο (Ν. 4067/2012 αρθρο 2)
Θάνος Βλαστός *

Ο

Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός ψηφίστηκε σε µια εποχή
όπου ο πλανήτης κινητοποιείται απέναντι στις κλιµατικές
αλλαγές και όπου, ειδικά η Ευρώπη, έχοντας συνειδητοποιήσει το πόσο σηµαντικό είναι, για την υγεία, την οικονοµία
και την παραγωγικότητα οι πόλεις να παρουσιάζουν ένα περιβάλλον ανθρώπινο, όµορφο και πολιτισµένο, ασκεί αποφασιστικά πολιτικές αναγέννησης του δηµόσιου χώρου και
απελευθέρωσής του από το αυτοκίνητο. Το περπάτηµα αναγνωρίζεται ως εξαιρετικά σηµαντικός για την υγεία τρόπος µετακίνησης για τις µικρές αποστάσεις και η ανθρώπινη παρουσία
στο δηµόσιο χώρο προωθείται ως βασική συνιστώσα της ζωντάνιας και της κοινωνικότητας του αστικού περιβάλλοντος. Η δηµόσια συγκοινωνία, συνδεδεµένη µε το περπάτηµα, και το
ποδήλατο προωθούνται τόσο για τη δική τους αξία όσο και για
τη σηµασία τους ως εναλλακτικές λύσεις αντί του αυτοκινήτου.
Στην Ελλάδα, διάσηµη διεθνώς για τα τραγικά επίπεδα ρύπανσης και θορύβου στις µεγαλύτερες πόλεις της και για τις εχθρικές συνθήκες που επιφυλάσσει στον πεζό

• αφού τέθηκαν ουσιαστικά εκτός νόµου τα σαµαράκια (ΥΠΕΧΩ∆Ε ∆ΜΕΟ/20091), το µοναδικό εργαλείο που εφαρµόζεται
ευρύτατα σε όλη την Ευρώπη για τη µείωση των ταχυτήτων,
• αφού απαγορεύτηκαν τα κολωνάκια (ΥΠΕΚΑ 20092), η µοναδική λύση που προστάτευε τα πεζοδρόµια από τις αυθαίρετες
σταθµεύσεις αυτοκινήτων,
• τώρα καταργούνται και οι πεζόδροµοι. Αυτό έγινε µε τον πρόσφατο Νέο Οικοδοµικό Κανονισµό (ΝΟΚ3), προδήλως άσχετο
µε τα θέµατα κυκλοφορίας, που ωστόσο ανατρέπει τα όσα ορίζει για τους πεζοδρόµους ο κατ’ εξοχήν αρµόδιος Κώδικας
Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ).
Συγκεκριµένα:
• Σύµφωνα µε τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας4
Πεζόδρoµoς είναι η οδός η oπoία χρησιµoπoιείται απoκλειστικά
από τoυς πεζoύς και για είσoδo - έξoδo oχηµάτων πρoς και από
ιδιωτικoύς χώρoυς στάθµευσης παρoδίων ιδιoκτησιών ως και
για oχήµατα εφoδιασµoύ ή έκτακτης ανάγκης.

1

2621/31.12.2009 τεύχος Β - άρθρο 6). Ειδικές ρυθµίσεις για την εξυπηρέτηση ατόµων µε αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισµών που
προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών.
3
ΥΠΕΚΑ, Ν. 4067/2012.
4
Νόµος : 2696/23.03.1999 ΦΕΚ.57α και αναπροσαρµογή του Νόµου:
3542/02.03.2007/ΦΕΚ.50α.

Απόφαση ΥΠΕΧΩ∆Ε ∆ΜΕΟ/οικ/5076/στ-ζ/1971/Φ.132/17.08.2009 (ΦΕΚ
1720/19.08.2009 τεύχος Β΄). Εφαρµογή της Προσωρινής Τεχνικής Προδιαγραφής για τη δοκιµαστική τοποθέτηση εγκάρσιων υπερυψωµένων
λωρίδων σε οδοστρώµατα για µείωση ταχύτητας (SPEED STOPPERS), σύµφωνα µε το άρθρο 109 του Κ.Ο.Κ.
2
Απόφαση Υπ. Περιβ. Ενεργ. & Κλ. Αλλ.52907/28.12.2009 (ΦΕΚ
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• Σύµφωνα µε τον Νέο Οικοδοµικό Κανονισµό
Πεζόδρoµoς είναι ο δρόµος που προορίζεται αποκλειστικά για
την εξυπηρέτηση των πεζών.
Η διαφορά είναι τεράστια. Σε πρώτη ανάγνωση ο νέος ορισµός
φαίνεται ακόµη πιο αυστηρός στην προστασία του πεζού. Σε δεύτερη ανάγνωση ο νέος ορισµός καταργεί τους πεζοδρόµους
διότι αυτό που περιγράφει ούτε υπάρχει, ούτε θα υπάρξει ποτέ.
Συγκεκριµένα ο παλαιός ορισµός, που δίνει ο ΚΟΚ, δικαίως επέτρεπε σε συγκεκριµένες περιόδους της ηµέρας τη διέλευση
οχηµάτων τροφοδοσίας, την προσπέλαση ιδιωτικών χώρων
στάθµευσης, τη διέλευση οχηµάτων έκτακτης ανάγκης κ.λπ. Σηµειώνεται ότι στην Ευρώπη σε πεζοδρόµους διέρχονται ακόµη
και οχήµατα δηµόσιας συγκοινωνίας, όπως τραµ. Αν υπήρχε
απόλυτος περιορισµός απέναντι σε τέτοιου τύπου διελεύσεις
τότε θα ακυρωνόταν η λειτουργία των δραστηριοτήτων του δρόµου, περιλαµβανοµένης της κατοικίας. ∆εν υπάρχουν πεζόδροµοι στην Ελλάδα, ούτε πουθενά στον κόσµο, µε παρόδιες
δραστηριότητες που να µην εξαρτώνται από τακτικές ή έκτακτες
ανάγκες τροφοδοσίας και προσπέλασης από αυτοκίνητο. Μοναδική εξαίρεση είναι σε κάποια χωριά τα καλντερίµια, που το
πλάτος τους είναι µικρότερο του αυτοκινήτου ή που έχουν σκαλοπάτια. Αυτό που ενδιαφέρει τον Νέο Οικοδοµικό Κανονισµό
δεν είναι τα καλντερίµια, έτσι κι αλλιώς αυτά δεν έχουν ανάγκη
από ενέργειες της διοίκησης για να ανήκουν στους πεζούς.
Τον ενδιαφέρουν όλοι οι άλλοι δρόµοι, αυτοί όπου χωράει αυτοκίνητο, οι οποίοι µε βάση το νέο ορισµό καθίσταται αδύνατο
να χαρακτηριστούν πεζόδροµοι. Εκείνοι επίσης που έχουν θεσµοθετηθεί ήδη πεζόδροµοι (π.χ. η ∆ιον. Αρεοπαγίτου ή η Ερµού
στην Αθήνα) θα πρέπει να αποχαρακτηριστούν. Για να είναι συνεπής η λειτουργία τους µε τον Νέο Οικοδοµικό Κανονισµό θα
πρέπει να εκπέσουν σε δρόµους ‘ήπιας κυκλοφορίας’.
Τι θα συµβεί στους πεζοδρόµους που υπάρχουν, ποια θα είναι η
νέα εικόνα που θα παρουσιάζουν όταν µετατραπούν σε δρόµους
ήπιας κυκλοφορίας; Στο ερώτηµα αυτό δίνει απάντηση ο σχετικός ορισµός που δίνει επίσης ο Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός.
Τι είναι λοιπόν ένας δρόµος ‘ήπιας κυκλοφορίας’;
• Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας ουσιαστικά δεν δίνει ορισµό.
Αναφέρεται µόνο σε Περιοχή ήπιας κυκλοφορίας και ταυτολογεί:
Περιοχή ήπιας κυκλοφορίας: Περιοχή κατοικίας, που έχει χαρακτηρισθεί και σηµανθεί ως περιοχή ήπιας κυκλοφορίας5 .
• Σύµφωνα όµως µε τον Νέο Οικοδοµικό Κανονισµό
∆ρόµος Ήπιας Κυκλοφορίας: είναι ο πεζόδροµος στον οποίο
επιτρέπεται η υπό όρους κίνηση οχηµάτων.
Με τον παραπάνω ορισµό ο Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός, αν
και ουσιαστικά καταργεί τους πεζοδρόµους µετατρέποντάς τους
σε δρόµους ήπιας κυκλοφορίας συνεχίζει να τους ονοµατίζει
‘πεζοδρόµους στους οποίους επιτρέπεται…’ εποµένως τους υποχρεώνει να συνεχίσουν να υποτάσσονται στην περίπλοκη νοµοθεσία θεσµοθέτησης πεζοδρόµων (Παράρτηµα). Αντίστροφα για
να χαρακτηριστεί ένας δρόµος ως ήπιας κυκλοφορίας πρέπει
και αυτός να υποστεί τις ίδιες διαδικασίες γιατί είναι και αυτός
‘πεζόδροµος στον οποίο επιτρέπεται …’.

5

Άρθρο 2 ΚΟΚ
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Τι σηµαίνει ότι οι πεζόδροµοι γίνονται δρόµοι ήπιας κυκλοφορίας; Με βάση την ευρωπαϊκή, ακόµη και την ελληνική εµπειρία
καθώς και τις αρχές της επιστήµης του συγκοινωνιολόγου, φαίνεται εύκολα ότι η διαφορά µεταξύ πεζοδρόµων και δρόµων
ήπιας κυκλοφορίας είναι τεράστια, τόσο ως προς την κίνηση όσο
και ως προς τη στάθµευση:
• ως προς την κίνηση
στους πεζοδρόµους: από αυτούς περνούν µόνο οχήµατα που κατευθύνονται στις παρόδιες χρήσεις του συγκεκριµένου οδικού
τµήµατος, είτε για τροφοδοσία, είτε για στάθµευση σε ιδιωτικούς
χώρους εντός των κτηρίων. Στους πεζοδρόµους η επιφάνεια του
δαπέδου είναι ενιαία και περιλαµβάνει ένα ελεύθερο διάδροµο
για τις διελεύσεις τροφοδοσίας κ.ά. Η ταχύτητα των οχηµάτων
πρέπει να είναι της ίδιας τάξης µε την ταχύτητα του πεζού.
στους δρόµους ήπιας κυκλοφορίας: µπορούν να περνούν ελεύθερα από αυτούς τα οχήµατα και της γειτονικής περιοχής. Μπορούν δηλαδή να υποδέχονται τοπική διαµπερή κυκλοφορία και
αυτό εξαρτάται από την ευρύτερη κυκλοφοριακή οργάνωση της
περιοχής σε αντίθεση µε τον πεζόδροµο ο οποίος είναι κλειστός
στα αυτοκίνητα, ανεξαρτήτως του τι συµβαίνει στους γύρω δρόµους. Η στάθµη του δαπέδου µπορεί να µην είναι ενιαία, να
υπάρχουν δηλαδή πεζοδρόµια και η µέγιστη ταχύτητα ορίζεται
συνήθως στα 30 χλµ/ώρα.
• ως προς τη στάθµευση
στους πεζοδρόµους: απαγορεύεται ρητά η στάθµευση
στους δρόµους ήπιας κυκλοφορίας: η στάθµευση επιτρέπεται.
Ο αριθµός των θέσεων είναι µικρότερος του αριθµού σε ένα συµβατικό δρόµο.
Γίνεται λοιπόν σαφής ο διπλός στόχος του Νέου Οικοδοµικού
Κανονισµού:
1. Οι πεζόδροµοι
2. Οι δρόµοι ήπιας κυκλοφορίας
1. Στους πρώτους, µε τον χαρακτηρισµό τους ως δρόµων ήπιας
κυκλοφορίας, η γνωστή αυθαιρεσία στάθµευσης και κυκλοφορίας, που ήταν η χαρακτηριστική εικόνα τους, µπορεί πλέον
να νοµιµοποιηθεί. Το ΥΠΕΚΑ µετά τη νοµιµοποίηση των αυθαιρέτων κτισµάτων νοµιµοποιεί τώρα και τις αυθαιρεσίες
στους πεζόδροµους. Θεσµοθετείται και παγιώνεται η γνωστή
κατάκτησή τους από το αυτοκίνητο. Πλέον σε αυτό που αποκαλούσαµε πεζοδρόµους θα υπάρχει νόµιµη κυκλοφορία και
στάθµευση. Ειδικά για τη θεσµοθέτησή τους παραµένουν στην
κατηγορία των πεζοδρόµων.
2. Το ίδιο συµβαίνει αντίστροφα και µε τους δρόµους ήπιας κυκλοφορίας. Ειδικά για τη θεσµοθέτησή τους κατατάσσονται
επίσης στην κατηγορία των πεζοδρόµων.
Απάντηση σε ένα ενδεχόµενο αντίλογο
Στα παραπάνω ενδεχοµένως θα µπορούσε να αντιταχθεί ότι ο
κανονισµός λειτουργίας κάθε πρώην πεζόδροµου, που θα τον
καθιστά αυτοµάτως δρόµο ήπιας κυκλοφορίας, θα µπορεί να
αποκλείει τη στάθµευση, όπως και να προβλέπει πολλούς περιορισµούς στην κυκλοφορία. Ποιος όµως αµφιβάλλει ότι στη
φάση σχεδιασµού ή και διαβούλευσης για τον νέο κανονισµό
ενός δρόµου ήπιας κυκλοφορίας, όπου για τον πρώην πεζό-
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δροµο όλα θα τίθενται σε νέα βάση, δεν θα ανοίγει µια συζήτηση
περί στάθµευσης, ζήτηµα που µε το παλαιό καθεστώς δεν µπορούσε καν να τεθεί; Σε µια τέτοια διαπραγµάτευση περί στάθµευσης τα αποτελέσµατα µπορεί ο καθένας να τα υποθέσει. Θα
συνάδουν φυσικά µε τους στόχους του νέου νόµου.
Σηµείωση:
Θα πρέπει να αναµένεται φυσικά ότι ο αποχαρακτηρισµός υφιστάµενου πεζοδρόµου για τη µετατροπή του σε δρόµο ήπιας κυκλοφορίας, δεν θα είναι µια εύκολη διαδικασία διότι
δικαιολογηµένα θα υπάρχουν βάσιµες ενστάσεις µια και το νέο
καθεστώς του θα καθίσταται περιβαλλοντικά επαχθέστερο του
προηγουµένου.

δεν τίθενται µόνο σε δρόµους ήπιας κυκλοφορίας. Τίθενται σε
κάθε κατηγορίας δρόµο και είναι σχετικοί µε την ταχύτητα (όριο
ταχύτητας υπάρχει σε κάθε δρόµο), µε το θόρυβο, µε τη ρύπανση
(ηλικία/τεχνολογία των οχηµάτων), µε το ωφέλιµο φορτίο κ.λπ.
Ωστόσο δεν έχει ορίσει η πολιτεία ποιο είναι εκείνο το κάτω όριο,
το επίπεδο αυστηρότητας ή περιορισµών απέναντι στο αυτοκίνητο πέραν του οποίου ο συµβατικός δρόµος εντάσσεται υποχρεωτικά στην κατηγορία των ήπιας κυκλοφορίας.
Εποµένως µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία δεν υπάρχει υποχρέωση θεσµοθέτησης ως πεζοδρόµων των δρόµων στους
οποίους χαράσσονται ποδηλατικές διαδροµές.

Ερώτηµα 2ο

Παράδοξα που απορρέουν από την εφαρµογή
της νέας νοµοθεσίας
Το παράδειγµα των επιπτώσεων στα έργα για το ποδήλατο
Ο ∆. Αθηναίων προτίθεται να δηµιουργήσει ποδηλατική διαδροµή που θα συνδέει την Ακαδηµία Πλάτωνος µε τον Κεραµεικό. Θα περνά από κάποιους συµβατικούς δρόµους και από
κάποια πεζοδροµηµένα τµήµατα. Λαµβάνοντας υπόψη τον Νέο
Οικοδοµικό Κανονισµό και τις ουσιαστικές αλλαγές που επέρχονται από τον νέο ορισµό των πεζοδρόµων ζήτησε µε έγγραφό
του6 προς το ΥΠΕΚΑ διευκρινίσεις. Έχουν ενδιαφέρον οι απαντήσεις του υπουργείου :

Ερώτηµα 1ο
Για να είναι ασφαλής η κίνηση των ποδηλάτων είναι σκόπιµο ο
συµβατικός δρόµος από τον οποίο θα διέρχονται να µετατραπεί
σε δρόµο ήπιας κυκλοφορίας.
Όµως σύµφωνα µε τον ΝΟΚ δρόµος ήπιας κυκλοφορίας είναι ‘ο
πεζόδροµος στον οποίο επιτρέπεται η κυκλοφορία οχηµάτων
υπό όρους’. Άρα τα ποδήλατα θα κινούνται σε πεζόδροµο.
Ερωτάται το ΥΠΕΚΑ:
θα πρέπει εποµένως οι συµβατικοί δρόµοι από τους οποίους θα
διέρχεται η ποδηλατική διαδροµή
α) να θεσµοθετηθούν ως πεζόδροµοι;
β) να συνταχθούν για καθέναν κανονισµοί για την κυκλοφορία
του ποδηλάτου και άλλων οχηµάτων;
Η απάντηση που έδωσε το ΥΠΕΚΑ ήταν θετική7
Σχόλιο:
Αν πραγµατικά υπάρχει επιθυµία να παρακαµφθούν τα παράδοξα του νέου νόµου τότε ας αξιοποιηθεί το γεγονός ότι ποδηλατόδροµοι µπορούν να κατασκευάζονται σε κάθε κατηγορίας
δρόµο (µε εξαίρεση τους δρόµους υψηλών ταχυτήτων). ∆εν
είναι εποµένως απαραίτητο ο δρόµος που θα υποδεχτεί τον ποδηλατόδροµο να χαρακτηριστεί ήπιας κυκλοφορίας κάτι που
προκαλεί την υποχρέωση θεσµοθέτησής του ως πεζοδρόµου.
Για την ασφάλεια των ποδηλατών προφανώς θα ήταν σκόπιµο
στις συγκεκριµένες διαδροµές να τεθούν περιορισµοί στην κυκλοφορία και τη στάθµευση των οχηµάτων. Τέτοιοι περιορισµοί
6

7

Το έγγραφο 110358/3.6.12 της ∆/νσης Οδοποιίας και Αποχέτευσης του
∆. Αθηναίων
Το έγγραφο 39101/16.10.12 της Γεν. ∆/νσης Πολεοδοµίας – ∆/νση Πολεοδοµικού Σχεδιασµού του ΥΠΕΚΑ

Τι θα γίνει στην περίπτωση των υφιστάµενων πεζοδροµηµένων
τµηµάτων από τα οποία θα διέρχεται η ποδηλατική διαδροµή; Πώς
θα χωροθετηθεί ποδηλατόδροµος σε θεσµοθετηµένο πεζόδροµο; Με νέα θεσµοθέτησή του ως δρόµου ήπιας κυκλοφορίας;
Η απάντηση του ΥΠΕΚΑ ήταν θετική
Σχόλιο:
Η απάντηση του ΥΠΕΚΑ στηρίζεται στη θεώρηση του ποδηλατοδρόµου ως ‘οδού ή τµήµατος οδού αποκλειστικής κυκλοφορίας
ποδηλάτων’ τα οποία κατά τον ΚΟΚ είναι ‘οχήµατα’. Σηµειώνεται
ότι ο ΚΟΚ είναι εξαιρετικά πτωχός στα θέµατα ποδηλάτου και η
µόνη λύση στην οποία αναφέρεται, από το οπλοστάσιο των λύσεων που εφαρµόζονται στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, είναι η
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‘οδός ή τµήµα οδού αποκλειστικής κυκλοφορίας ποδηλάτων’.
Αν όντως η διαδροµή του ποδηλάτου προβλέπεται να ταυτίζεται
µε οδό αποκλειστική για τα ποδήλατα τότε το ΥΠΕΚΑ έχει δίκιο να
υποστηρίζει ότι είναι µη συµβατή στη λειτουργία του πεζοδρόµου. Θα τον διχοτοµούσε και θα εµπόδιζε τους πεζούς να κινούνται εγκάρσια µεταξύ των απέναντι παρόδιων δραστηριοτήτων.
Είναι δυνατή ωστόσο µια διαφορετική λύση χάρη στην οποία θα
µπορούσε να γίνεται ανεκτή η παρουσία του ποδηλάτου σε πεζοδρόµους, όπως για παράδειγµα συµβαίνει πολύ συχνά στην
Ευρώπη (µε εξαίρεση τους πεζοδρόµους µε µεγάλη πυκνότητα
πεζών). Η λύση αυτή εφαρµόζεται από εκείνες τις κοινωνίες που
έχουν θετική στάση απέναντι στο ποδήλατο και που ενθαρρύνουν τους πολίτες τους να το χρησιµοποιούν. Προβλέπουν λοιπόν στους πεζοδρόµους ειδική, ‘συνιστώµενη’ στους ποδηλάτες
λωρίδα, διακριτή χάρη σε ξεχωριστό χρώµα ή και υφή, και µη
αποκλειστική. Οι ποδηλάτες κινούνται υποχρεωτικά µε ταχύτητα
πεζού οι δε πεζοί διέρχονται ελεύθερα από αυτήν.
Πώς παρακάµπτεται όµως ότι ο Κ.Ο.Κ. περιλαµβάνει το ποδήλατο στα οχήµατα; Ξεπερνιέται, διότι ο ίδιος Κ.Ο.Κ. δεν το αντιµετωπίζει πάντα ως όχηµα. Π.χ. δεν το υποχρεώνει να έχει
αριθµό κυκλοφορίας ή να είναι ασφαλισµένο. Επιτρέπεται να το
παίρνεις µαζί σου στο µετρό και το τραµ, να το σηκώνεις στα
χέρια, να το βάζεις στο ασανσέρ … Τι είδους όχηµα λοιπόν είναι
αυτό; Αφού ακόµη και µε τον νέο ορισµό τους ως δρόµοι ήπιας
κυκλοφορίας οι πεζόδροµοι χρειάζονται κανονισµό εκεί ζητήµατα όπως τα παραπάνω είναι δυνατόν να διευθετούνται.
Εποµένως θα είναι πρωτάκουστο το ποδήλατο, το κατ’ εξοχήν
φιλικό στο περιβάλλον µέσο, που η παρουσία του σε όλο τον
κόσµο αξιοποιείται ως εργαλείο για την ποιοτική αναγέννηση
των πόλεων, να στιγµατιστεί ως η αιτία για την υποβάθµιση των
πεζοδρόµων σε δρόµους ήπιας κυκλοφορίας και κατ’ επέκταση
ως αιτία για τη νοµιµοποίηση τόσο της αυθαίρετης στάθµευσης
όσο και των αυθαίρετων διελεύσεων αυτοκινήτων. Αν µας ενδιαφέρει η τύχη του πεζού και του ποδηλάτη στην Ελλάδα, αν
40 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

µας ενδιαφέρει η αισθητική του δρόµου και το να υπάρξουν κάποιες οάσεις ησυχίας και πρασίνου σε πόλεις που κατάντησαν
θερµοσυσσωρευτές, πηγές και παγίδες ρύπανσης, αντί να κάνουµε βήµατα προς τα πίσω, ας δούµε τις λύσεις που εφαρµόζονται δίπλα µας και ας σώσουµε αντί να εξαφανίσουµε τις
υποδοµές για ποδηλάτες και πεζούς.

Ερώτηµα 3ο
Η ποδηλατική διαδροµή διέρχεται από πλατεία. Με ποιο τρόπο
νοµιµοποιείται η χάραξη ποδηλατοδρόµου σε αυτήν;
Η απάντηση του ΥΠΕΚΑ είναι ότι χρειάζεται θεσµοθέτηση της
πλατείας ως δρόµου ήπιας κυκλοφορίας.
Σχόλιο:
Η µετατροπή των πλατειών σε δρόµους ήπιας κυκλοφορίας είναι
από τώρα γνωστό το πού θα οδηγήσει: ανοίγει ο δρόµος για να
γίνουν και αυτές πάρκινγκ.
Ωστόσο όσα ισχύουν για τους πεζοδρόµους ισχύουν και για τις
πλατείες. Εννοείται ότι η διέλευση ποδηλατών δεν πρέπει ούτε
να αποκόπτει τους δηµόσιους χώρους ούτε να αποτελεί απειλή
για τους επισκέπτες τους, που κατά κανόνα είναι µικρά παιδιά.
Ανήκει στον κάθε φορά µελετητή να επιλέγει την καταλληλότερη και πιο ασφαλή θέση, κατά κανόνα στην περίµετρο της πλατείας. Είναι κάτι περισσότερο από υπερβολή, εξ’ αιτίας της
χάραξης ενός διαδρόµου 2µ. πιθανά σε επαφή µε το περιµετρικό
πεζοδρόµιο, προς την εσωτερική του πλευρά, η πλατεία να θεσµοθετείται και να µετατρέπεται σε δρόµο ήπιας κυκλοφορίας
και τελικά να καταργείται. Σε περιπτώσεις όπου ο διάδροµος θα
διέλθει από το εσωτερικό ενός πάρκου θα πρέπει και αυτό, µια
και είναι κοινόχρηστος χώρος, να γίνει δρόµος ήπιας κυκλοφορίας; Λόγω των σηµερινών ή αυριανών ποδηλατοδρόµων στο
Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή, στο campus της Πολυτεχνειούπολης, στο Φαληρικό Όρµο από την Λ. Ποσειδώνος µέχρι τη θάλασσα, οι παραπάνω πράσινες εκτάσεις θα χαρακτηριστούν στο
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σύνολό τους δρόµοι ήπιας κυκλοφορίας ή σε ποια ακτίνα γύρω
από τις διαδροµές ποδηλάτου; ∆εν θα ήταν πιο λογικό απλά ο
διάδροµος για τους ποδηλάτες να είναι ένας συνιστώµενος µη
αποκλειστικός διάδροµος;

Συµπερασµατικά
Είναι βέβαιο ότι η θεσµική κατάργηση των πεζοδρόµων, όσο και
αν φαίνεται αδιανόητη, δεν είναι τυπογραφικό λάθος. Αντανακλά τη νοοτροπία ενός σηµαντικού µέρους της ελληνικής κοινωνίας που είναι αντίθετο στις πεζοδροµήσεις, που θα
επιθυµούσε οι πεζόδροµοι να καταργηθούν, το ίδιο και οι δρόµοι ήπιας κυκλοφορίας. Αυτή ακριβώς την επιθυµία εκδηλώνουν όλοι εκείνοι που παρκάρουν ή κυκλοφορούν στους
πεζοδρόµους µε αυτοκίνητα και µοτοσικλέτες, όλοι εκείνοι που
αντιδρούν έντονα κάθε φορά που σχεδιάζεται µια νέα πεζοδρόµηση, ένας ποδηλατόδροµος, ή απλά η διαπλάτυνση ενός πεζοδροµίου. Όσο η Ελλάδα αδιαφορεί για την υποχρέωσή της να
συµµετέχει στην παγκόσµια προσπάθεια για το περιβάλλον, ζητήµατα που για την Ευρώπη είναι αυτονόητα, εδώ θα αποτελούν
αντικείµενα διαµάχης.
Τα τελευταία χρόνια, πεζόδροµοι, πλατείες και πάρκα είχαν ιδωθεί από δηµόσιους φορείς ως µια καλή ευκαιρία για να ξεκινήσει από αυτούς, µε τον πιο ασφαλή τρόπο, η εισαγωγή του
ποδηλάτου και η µύηση των κατοίκων στη χρήση του. Το παράδειγµα του ποδηλάτου στο οποίο αναφερθήκαµε δείχνει, σε
όσους πραγµατικά δεν το βάζουν κάτω, ότι πάντα υπάρχουν νόµιµα περιθώρια διαφορετικών ερµηνειών και άλλων χειρισµών.
Με το Νέο Οικοδοµικό Κανονισµό, το ποδήλατο, από µια αισιόδοξη προοπτική για τη χώρα µας που ειδικά στην κατεστραµµένη
Αθήνα θα έδινε λίγη ζωντάνια και µερικά χαµόγελα, µετατρέπεται σε εφιάλτη. Να το ξεχάσουµε το ποδήλατο για την Ελλάδα;
Με το νέο νόµο µάλλον αυτό προτείνει εµµέσως το ΥΠΕΚΑ.
Εκτός από την έµµεση αρνητική επίπτωση στην ένταξη του ποδηλάτου στη χώρα µας, µε τον νέο ορισµό των πεζοδρόµων από τον
Νέο Οικοδοµικό Κανονισµό το περπάτηµα, οδηγείται στο περιθώριο επίσης. Ξεκινάει µια απίστευτη περιπέτεια ατέρµονων γραφειοκρατικών διαδικασιών που θα κοστίσουν πολλά χρήµατα και
ώρες άχρηστης δουλειάς προς λάθος κατεύθυνση. Ένα ακόµη
περιβαλλοντικό έγκληµα συντελείται στην ελληνική πόλη.
Στον τόπο µας ο πόλεµος ανάµεσα στον πολιτισµό και τη βαρβαρότητα δεν έχει τελειώσει.

Παράρτηµα
Απαιτούµενες ενέργειες για τη θεσµοθέτηση πεζοδρόµων/δρόµων ήπιας κυκλοφορίας.
Μέχρι σήµερα οι πεζοδροµήσεις είτε προβλέπονταν εξ’ αρχής
στα πολεοδοµικά σχέδια υπό ένταξη περιοχών είτε αποφασίζονταν εκ των υστέρων από πολεοδοµικούς ή κυκλοφοριακούς
σχεδιασµούς. Στην πρώτη περίπτωση ρυµοτοµικά σχέδια ή σχέδια πόλης ορίζουν δρόµους ως πεζοδρόµους είτε λόγω του πλάτους τους (τα ρυµοτοµικά ορίζουν πεζοδρόµους όλους τους
δρόµους πλάτους µικρότερου των 7 µ. διότι αν αφαιρεθούν τα
πεζοδρόµια αποµένουν το πολύ 4 µ. για κυκλοφορία, που δεν
είναι αρκετά για αµφίδροµη κίνηση – τα σχέδια πόλης δεν φτάνουν σε επίπεδο µονοδροµήσεων) είτε λόγω της πολεοδοµικής

ταυτότητας και σηµασίας τους.
Στη δεύτερη περίπτωση σύµφωνα µε τον Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006) αλλά και το άρθρο 52 του ΚΟΚ πεζοδροµήσεις, ρυθµίσεις της κυκλοφορίας κ.λπ. γίνονται µε
κανονιστικές αποφάσεις. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι
η εξής:
• Εκπόνηση µελέτης και Έγκριση και Θεώρησή της από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου
• Εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας στη ∆ηµοτική Ενότητα –
Λήψη Απόφασης (1 µήνας)
• Εισήγηση από τη ∆ηµοτική Ενότητα στην Επιτροπή Ποιότητας
Ζωής – Απόφαση έναρξης διαβούλευσης – Ανάρτηση – Αποστολή της µελέτης σε τοπικούς φορείς – Εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για έκδοση κανονιστικής και έγκριση µελέτης
(2- 5 µήνες)
• Έγκριση από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο – ∆ηµοσίευση της απόφασης στο πλήρες κείµενό της και σύνταξη σχετικού πρακτικού – ∆ηµοσίευση της περίληψης της απόφασης σε 2
εφηµερίδες. (1 - 2 µήνες)
• Αποστολή της απόφασης στον Γεν. Γραµµατέα της Περιφέρειας (Ελεγκτής Νοµιµότητας) για έγκρισή της. Απαιτείται
ρητή έγκριση από τον Περιφερειάρχη και όχι τεκµαιρόµενη
όπως παγίως γίνεται διότι η τεκµαιρόµενη ακυρώνεται από το
Συµβ. Επικρατείας
• Αποστολή της µελέτης στον ΟΑΣΑ για σύµφωνη γνώµη (περίπτωση πεζοδρόµησης δρόµου του πολεοδοµικού συγκροτήµατος της Αθήνας)
• Αποστολή της µελέτης στη ∆ΜΕΟ του ΥΠΟΜΕ∆Ι για έγκριση,
αν αφορά βασικό οδικό δίκτυο, ή για ενηµέρωση αν αφορά
τοπικό δίκτυο
• Αποστολή της απόφασης στην Τροχαία για ενηµέρωσή της
• Περιβαλλοντική αδειοδότηση ή παροχή απαλλαγής από την
υποχρέωση εκπόνησης µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
Όµως η διαδικασία εκείνη που κατοχυρώνει την πεζοδρόµηση
µιας οδού είναι η πολεοδοµική και συνίσταται στην αλλαγή του
ρυµοτοµικού σχεδίου. Για την τροποποίησή του ακολουθούνται
τα εξής στάδια:
• Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου
• Αποστολή της στους παρόδιους ιδιοκτήτες
.
• Ανάρτηση στο ∆ήµο (µε πράξη ανάρτησης) του σχεδιαγράµµατος και της Τεχνικής Έκθεσης για 15 ηµέρες
• ∆ηµοσίευση περίληψης της Απόφασης για 2 φορές σε 2 τοπικές εφηµερίδες
• Νέα Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µετά από εξέταση
ενδεχόµενων ενστάσεων (προθεσµία από την ανάρτηση 20
ηµερών)
• Έλεγχος νοµιµότητας των αποφάσεων από τον Γενικό Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης κάθε Περιφέρειας
• Υποβολή του συνολικού φακέλου στο πρώην Σ.Χ.Ο.Π. νυν ΣΥΠΟΘΑ
• Αποστολή στον Περιφερειάρχη για έγκριση
• Αποστολή για δηµοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο (ΦΕΚ).
*Θάνος Βλαστός
Καθηγητής EΜΠ
41 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.
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«Ευλογια» Για Την Οδικη Ασφαλεια
Οι Αυτοκινητοδροµοι
Φώτης Φωτεινός *

Έ

να κράτος που σέβεται τον εαυτό του, σέβεται και προάγει
τις υποδοµές του. Πριν από µερικά χρόνια, ήµασταν υπερήφανοι που κατασκευαζόντουσαν παράλληλα η Αττική Οδός,
η γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου και η κύρια γραµµή του Αττικό Μετρό.
Πριν από την έλευση της κρίσης, φαίνεται ότι µας έπιασε βιασύνη
ή υπερεκτιµήσαµε τις δυνατότητές µας και τη διετία 2007-08 υπογράφηκαν οι 5 συµβάσεις παραχώρησης αυτοκινητο- δρόµων
(Ολυµπία Οδός, Αυτοκινητόδροµος Κεντρικής Ελλάδος, Ιόνια
Οδός, Ολυµπία Οδός, Μορέας).
Εκ των υστέρων, αποδείχθηκε ότι η «µικρή» Ελλάδα δεν άντεχε
το βάρος των 5 συµβάσεων παραχώρησης. Το ελληνικό ∆ηµόσιο
δεν µπόρεσε ποτέ να παραδώσει, εντός 12 µηνών, τους απαλλοτριωµένους χώρους και να διευθετήσει, εντός 6 µηνών, τις εκκρεµότητες µε την Αρχαιολογία, όπως όριζαν οι συµβάσεις.
Η µείωση του κυκλοφοριακού όγκου και των εσόδων, σε συνδυασµό µε την παύση των δανείων από τις τράπεζες οδήγησαν
στη διακοπή των εργασιών. Οι τράπεζες ανέστειλαν τη χρηµατοδότηση, θεωρώντας τα έργα µη βιώσιµα, σε συνδυασµό µε το
γεγονός ότι τα αρχικά επιτόκια, που είχαν προσφέρει στους κατασκευαστές, ήταν πλέον ασύµφορα γι΄ αυτές.
Ενδεικτικό είναι ότι, τα συνολικά έσοδα ∆ηµοσίου και ιδιωτών από
τους 5 οδικούς άξονες, σε βάθος 30ετίας, είχαν προϋπολογιστεί
στα 60 δις. ευρώ. Συγκεκριµένα, τα έσοδα του ∆ηµοσίου από τις
30ετείς συµβάσεις παραχώρησης θα προσέγγιζαν τα 20 δις., ενώ
των παραχωρησιούχων τα 40 δις.!
Η πρόβλεψη των εσόδων έγινε το 2007, λαµβάνοντας υπόψη τις
οικονοµικές συνθήκες της περιόδου, οι οποίες διαψεύστηκαν οικτρά. Η δραµατική µείωση του κυκλοφοριακού όγκου σε επίπεδα
20-40% και η άνοδος της βενζίνης αποτέλεσαν τις κύριες αιτίες
για τη συρρίκνωση των οικονοµικών µεγεθών των εταιρειών παραχώρησης. Το κίνηµα «∆εν Πληρώνω» είχε έντονη παρουσία για
κάποιους µήνες, αλλά σήµερα έχει ξεφουσκώσει, καθώς αυτοί
που δεν πληρώνουν διόδια ανέρχονται µόλις στο 1,5%.
Όλο αυτό το διάστηµα ειπώθηκαν πολλά γύρω από τους αυτοκι42 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

νητοδρόµους. Αναδείχθηκαν αρκετές από τις παθογένειες των
συµβάσεων παραχώρησης, όπως τα υψηλά διόδια στις τοπικές µετακινήσεις και η απουσία παραδρόµων. Ωστόσο, αποτελεί παρήγορο στοιχείο ότι οι περισσότεροι στάθηκαν στην αναγκαιότητα
κατασκευής των αυτοκινητοδρόµων, υπερθεµατίζοντας τα οφέλη
στο οδικό δίκτυο, τους χρήστες, αλλά και την οικονοµία.
Η επανέναρξη των αυτοκινητοδρόµων εκτιµάται ότι µπορεί να οδηγήσει στη δηµιουργία 70.000 νέων θέσεων εργασίας, αυξάνοντας το ΑΕΠ κατά 2%. Αυτά στο οικονοµικό πεδίο, γιατί σε επίπεδο
οδικής ασφάλειας, αλλά και παροχής υπηρεσιών, κανένας δεν
µπορεί να παραγνωρίσει το ποιοτικό άλµα.
Κανείς δεν ξεχνά σε τι κατάσταση ήταν, πριν από µερικά χρόνια,
το «πέταλο του Μαλιακού», ο βασικός άξονας Αθήνα – Θεσσαλονίκη, αλλά και το Αθήνα – Τρίπολη. Η διαφορά είναι εµφανής. Ανά
περιόδους, οι κοινοπραξίες εκµετάλλευσης των αυτοκινητοδρόµων (ακόµα και στο Αθήνα – Πάτρα) δηµοσιοποιούν στατιστικά
στοιχεία, τα οποία καταδεικνύουν τη µείωση των ατυχηµάτων.
Πλέον, τα οδοστρώµατα συντηρούνται, η σήµανση είναι καλύτερη
και τοποθετούνται σύγχρονοι σταθµοί εξυπηρέτησης των αυτοκινητιστών.
Υπάρχουν και οι «παραπονούµενοι», όπως οι ιδιοκτήτες και οδηγοί φορτηγών που καλούνται πλέον να πληρώσουν ακριβότερα
διόδια κατά 325% στον άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη.
Από την άλλη πλευρά, το µοντέλο της χρηµατοδότησης και κατασκευής των αυτοκινητοδρόµων, που επέλεξε το ελληνικό ∆ηµόσιο, στηρίζεται στη συµµετοχή των χρηστών, µέσω των διοδίων.
∆εν είναι κάτι το συνηθισµένο, αλλά ούτε και αφύσικο.
Ίσως αυτό που πρέπει να αναδειχθεί είναι ότι οι συµβάσεις παραχώρησης, µε τα «καλά και κακά τους», ήταν αυτές που έδωσαν
την αποφασιστική ώθηση για την αναβάθµιση του οδικού δικτύου.
Η σύγκριση µε το σιδηρόδροµο, που αφέθηκε στην τύχη του, είναι
ενδεικτική.
*Φώτης Φωτεινός
(διαχειριστής της ιστοσελίδας metaforespress.gr)
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ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ: 10 Xρονια Προσφορας Στην
Οδικη Ασφαλεια Με Αναπτυξη
Σάκης Τσιούτρας*

Τ

ο Ινστιτούτο Βιώσιµης Κινητικότητας και ∆ικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) τη δεκαετία 2002-2012 συνέβαλε
ουσιαστικά στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στη χώρα µας και
σε πανευρωπαϊκό επίπεδο µε έναν πρότυπο συνδυασµό ανάπτυξης τεχνολογιών για το όχηµα και την οδό, ενηµέρωσης του κοινού και συγγραφής εκπαιδευτικού υλικού. Οι δράσεις του είχαν
στόχο το τρίπτυχο «Οδηγός – Όχηµα – Υποδοµή» που επιδρά στην
οδική ασφάλεια ή διαφορετικά στην «οδική ανασφάλεια» που
µαστίζει εδώ και τέσσερις δεκαετίες τη χώρα µας.
Οι δράσεις του ΙΜΕΤ για την οδική ασφάλεια ταξινοµούνται στους
παρακάτω 5 άξονες:
1. Έρευνα και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών οχηµάτων και υποδοµών για την αποφυγή ατυχηµάτων.
2. Σύνδεση θεωρίας και πράξης µε στόχο κοινές δράσεις για
την οδική ασφάλεια.
3. Συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού για τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση και τις ζώνες εκτέλεσης έργων (2005-2006).
4. Ανάπτυξη και χρήση πρωτοποριακού εξοπλισµού για την εκπαίδευση και ενηµέρωση των οδηγών (2004-σήµερα).
5. Εκστρατείες ενηµέρωσης (αλκοόλ, ζώνη, κράνος, ταχύτητα
& αυτοσχέδιους αγώνες), συµβουλές µέσα από τα ΜΜΕ,
βιωµατική εκπαίδευση στις τοπικές κοινωνίες (2002-σήµερα).
Επίσης το ΙΜΕΤ συµµετέχει ενεργά, από την ίδρυσή του µέχρι σήµερα, στο Εθνικό Συµβούλιο Οδικής Ασφάλειας (ΕΣΟΑ).
Αναλυτικότερα:

1. Έρευνα και ανάπτυξη και χρήση νέων τεχνολογιών
οχηµάτων και υποδοµών για την αποφυγή ατυχηµάτων
(2002-σήµερα).
Η εξέλιξη των Σύγχρονων Συστηµάτων Υποστήριξης του Οδηγού (των αποκαλούµενων ΣΣΥΟ) τα οποία έχουν θετική επίδραση στην ενεργητική και παθητική ασφάλεια των οχηµάτων,
ο εκσυγχρονισµός της υποδοµής του οδικού δικτύου µέσα από
συστήµατα πληροφόρησης και τηλεµατικής όσον αφορά την
εποπτεία, το επίπεδο εξυπηρέτησης, αλλά και της βελτιστοποίησης των παρεχόµενων υπηρεσιών προς τους µετακινούµενους, βρίσκονται στην αιχµή του δόρατος της έρευνας που
συντελείται στο ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ από αρχής γενέσεώς του, στις αρχές
της προηγούµενης δεκαετίας.

Ερευνητικό όχηµα ΙΜΕΤ (2004)

43 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.
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Ερευνητικό υβριδικό scooter ΙΜΕΤ (2009)

Όλοι εµείς, οι καθηµερινοί χρήστες του οδικού δικτύου ίσως δε
γνωρίζουµε ή δεν αντιλαµβανόµαστε πως πίσω από αυτές τις τεχνολογίες κρύβονται Έλληνες επιστήµονες και ερευνητές. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα αποτελούν οι τεχνολογίες ανίχνευσης
της κόπωσης και της υπνηλίας του οδηγού, που αποτελούν µία
από τις βασικές αιτίες των τροχαίων ατυχηµάτων, αφού συντελούν
τελικά στην απόσπαση της προσοχής του οδηγού.

ποιείται το 2002 και το δεύτερο το 2004. Τα πρώτα πειράµατα σε
οδηγούς υπό την επήρεια κούρασης και αϋπνίας έγιναν στο
ερευνητικό όχηµα του ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ στην Ελλάδα µε τις γνωστές
ιδιαιτερότητες των δρόµων και των οδηγών µας. Το όχηµα αυτό
αποτελεί ένα ερευνητικό εργαλείο, επάνω στο οποίο υπάρχει
µία σειρά αισθητήρων και πολύπλοκα συστήµατα που αναλαµβάνουν να ειδοποιήσουν τον οδηγό µε δόνηση στη ζώνη, µε µηνύµατα στον καθρέπτη, µε ηχητικά µηνύµατα (π.χ επαφή των
τροχών µε «µάτια γάτας») ακόµα και µε φωνητική ειδοποίηση
πως δεν είναι σε θέση να συνεχίσει να οδηγεί. Στην Ελλάδα έγιναν οι δοκιµές ανάπτυξης του συστήµατος και της αξιολόγησής του από τους χρήστες. Στη συνέχεια ακολούθησαν και
εκπαιδευτικές δράσεις (που θα αναφερθούν παρακάτω), αφού
όπως κάθε νέα τεχνολογία, χρειάζεται γνώση για την ορθή
χρήση της.
Παρόµοια προσπάθεια ξεκίνησε στα τέλη της προηγούµενης δεκαετίας µε σκοπό τη µεταφορά της παραπάνω τεχνογνωσίας
στα δίκυκλα, οι οδηγοί των οποίων εκτίθενται καθηµερινά σε
οδικούς κινδύνους, χωρίς µάλιστα να έχουν στο πλευρό τους την
παθητική ασφάλεια που παρέχουν τα αυτοκίνητα σε οδηγούς και
επιβάτες. Έτσι, στο ερευνητικό έργο SAFERIDER αναπτύσσεται
ένα έξυπνο σύστηµα ενηµέρωσης του δικυκλιστή για επικείµενα οδικά συµβάντα και η ενηµέρωσή του γίνεται µέσα από δόνηση στο γάντι ή µε προβολή στο κράνος του (head up display).
Επίσης έχει εξελιχθεί ένα σύστηµα ειδοποίησης των αρχών και
των υπηρεσιών διάσωσης (µέσω του γνωστού συστήµατος ecall) σε περίπτωση πτώσης του δικύκλου, εάν ο οδηγός δεν
ανταποκριθεί µέσα σε ένα χρονικό όριο. Το έργο απέσπασε το
3ο βραβείο στην έκθεση ICT το 2010 στις Βρυξέλες στην κατηγορία safety and security.

Λογότυπο έργου AWAKE (2002)
Λογότυπο έργου SAFERIDER (2008)

Ανίχνευση κίνησης οφθαλµών (2005)

Τα συστήµατα ανίχνευσης της ενάργειας του οδηγού αρχίζουν
ήδη και προσφέρονται στα σηµερινά αυτοκίνητα. Το ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ
διαδραµατίζει τις περισσότερες φορές συντονιστικό ρόλο στις
µεγάλες κοινοπραξίες που ανέπτυξαν αυτά τα συστήµατα. Τα
ερευνητικά έργα που συνεισέφεραν σηµαντικά σε αυτόν τον
τοµέα είναι AWAKE και το SENSATION, το πρώτο ξεκίνησε να υλο44 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

Βράβευση στο ICT του 2010
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Όσον αφορά την υποδοµή της οδού τα συστήµατα πληροφόρησης των οδηγών µέσα από το διαδίκτυο, αλλά και από το κινητό
καθ΄ οδόν, είναι από τις πλέον πρωτοποριακές τεχνολογίες που
αναπτύσσονται τελευταία στο ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί το διασυνοριακό έργο Ελλάδας – Βουλγαρίας EASY TRIP που θα πληροφορεί τους οδηγούς σε
πραγµατικό χρόνο, τόσο πριν, όσο και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους, µέσω µίας ειδικά σχεδιασµένης διαδικτυακής πλατφόρµας που θα προσφέρει υπηρεσίες κινητικότητας και
πληροφόρησης µέσω προηγµένων τεχνολογιών, εύκολα προσβάσιµων από όλους (εφαρµογές κινητών τηλεφώνων, διαδίκτυο, πινακίδες µεταβλητών µηνυµάτων, κ.λπ). Το τµήµα της
πληροφόρησης που έχει άµεση σχέση µε την οδική ασφάλεια,
είναι η ενηµέρωση για σηµεία µε σηµαντική επικινδυνότητα,
τα γνωστά «µελανά σηµεία» ή black spots σύµφωνα µε τη διεθνή ορολογία.
Λογότυπο έργου Easy Trip (2012)

Το σηµαντικό είναι πως αυτή η τεχνογνωσία που αναπτύσσεται
για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε τέτοιο βαθµό, θέτει τις βάσεις
για την περαιτέρω αξιοποίησή της σε τµήµατα του οδικού δικτύου που «πάσχουν» από υψηλούς δείκτες τροχαίων ατυχηµάτων.

2. Σύνδεση θεωρίας και πράξης µε στόχο κοινές δράσεις για την οδική ασφάλεια (2003-2004).
Πρόκειται για την πρώτη προσπάθεια σε πανελλαδικό επίπεδο
να έρθουν σε επαφή η επιστηµονική κοινότητα και οι φορείς της
πράξης. Οι ερευνητές και οι συγκοινωνιολόγοι από τη µία µεριά,
οι εκπαιδευτές οδηγών, οι οδηγοί αγώνων και οι δηµοσιογράφοι αυτοκινήτου από την άλλη, έχουν διαφορετικές αντιλήψεις,
κουλτούρα, γνώσεις και εµπειρίες. Απόρροια αυτού ήταν να
υπάρχει µία έλλειψη εµπιστοσύνης στις ικανότητες της κάθε
πλευράς.
Το έργο Α∆ΗΡΙΤΟ έφερε σε επαφή εκατοντάδες ανθρώπους,
µέσα από έξι οµάδες σεµιναρίων και 750 ώρες θεωρίας και
πρακτικής άσκησης. Άνθρωποι από 3 ακαδηµαϊκούς φορείς
(ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ, ΑΠΘ, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας), 1 δηµοσιογραφικό/εκπαιδευτικό (4Τροχοί/Safetrack) και 1 εκπαιδευτικό
(Σχολές Οδηγών Θεσσαλονίκη Α.Ε.) συνυπήρξαν αρµονικά και
µετέδωσε ο ένας στον άλλον τη γνώση του µε αµοιβαίο όφελος
και τελικά κέρδος για την οδική ασφάλεια. Επειδή όµως «ένας
κούκος δε φέρνει την άνοιξη» οι προσπάθειες πρέπει να συνεχιστούν.

Προσοµοιωτής ολίσθησης αυτοκινήτου (2004)

Λογότυπο πλατφόρµας www.mobithess.gr (2012)

Οι υπηρεσίες θα παρέχονται στην ελληνική, βουλγαρική και αγγλική γλώσσα, ώστε να καταστεί δυνατή η οµαλή και άνετη ροή
των πληροφοριών και η παροχή υπηρεσιών σε όλους τους ταξιδιώτες, ανεξαρτήτως της γλώσσας που χρησιµοποιείται σε τοπικό επίπεδο. Επιπλέον, υποδοµές µικρής κλίµακας, µε τη
µορφή πινακίδων µεταβλητών µηνυµάτων και οθονών πληροφόρησης, θα εγκατασταθούν σε όλες τις συµµετέχουσες περιοχές, έτσι ώστε να ενηµερώνουν τους ταξιδιώτες επιπλέον των
ηλεκτρονικών υπηρεσιών.
Παρόµοια είναι και η προσέγγιση στο έργο MOBITHESS που
αφορά την πόλη της Θεσσαλονίκης και ολοκληρώθηκε το 2012.

Ζώνες εκτέλεσης έργων (2005)
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3. Συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού για τη δευτερο- 2BESAFE, AGILE κα), είχε ως αποτέλεσµα το ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ να διαβάθµια εκπαίδευση (Γυµνάσια, Β’ και Γ΄ Λυκείου) και θέτει το µοναδικό ηµι-δυναµικό προσοµοιωτή οδήγησης επιµε κίνηση σε δύο
τις ζώνες εκτέλεσης έργων επί της οδού (2005-2006) βατικού αυτοκινήτου στα Βαλκάνια
ο
Ο σηµαντικότερος παράγοντας που συµβάλλει στη βελτίωση της
οδικής ασφάλειας είναι ο ανθρώπινος. Το 2005 το τότε Υπουργείο
Μεταφορών και Επικοινωνιών αναθέτει στο ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ τη συγγραφή σχολικών εγχειριδίων για τα Γυµνάσια και τα Λύκεια της
χώρας. Ένα χρόνο µετά, το 2006 το παραδοτέο υλικό περιλαµβάνει περισσότερες από 450 σελίδες, 600 επεξηγηµατικά σχήµατα
και φωτογραφίες, υλικό που προέρχεται τόσο από την ερευνητική,
όσο και από την πρακτική εµπειρία των στελεχών του ΙΜΕΤ και αρκετών εξωτερικών συνεργατών, µίας οµάδας περί των 20 ατόµων.
Το υλικό εγκρίνεται από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, όµως αρχικά
προωθείται µόνο για τις βιβλιοθήκες των σχολείων και όχι ως
µάθηµα. ∆ιάφορες συγκυρίες και η οικονοµική κρίση που ακολούθησε, συνετέλεσαν στο να µην τυπωθεί καν, τη στιγµή που πολλοί συνειδητοποιηµένοι καθηγητές και µαθητές το επιζητούν για
να µάθουν να προστατεύουν τη ζωή.

κατευθύνσεις και ορατότητα 180 , καθώς και έναν πλήρως δυναµικό προσοµοιωτή δικύκλου, έναν από τους 5 παγκοσµίως.
Οι προσοµοιωτές αυτοί χρησιµοποιούνται - εκτός από εκπαίδευση - για έρευνες συµπεριφοράς οδηγών, αφού προφέρουν
τη δυνατότητα αξιόπιστων µετρήσεων πολλών οδηγών στις ίδιες
συνθήκες, αλλά και µέτρηση οδηγών υπό την επήρεια αλκοόλ
και ψυχοτρόπων φαρµάκων, που είναι επικίνδυνο και απαγορευτικό να διεξαχθούν στο δρόµο (έργο DRUID).

Προσοµοιωτής αυτοκινήτου (2004)

Σχολικό Εγχειρίδιο για τη
Β΄ Λυκείου (2006)

Απολογιστική Έκθεση
BOB-Campaign (2002)

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω και αυξηµένη κοινωνική ευαισθησία,
το ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ, επανήλθε προτείνοντας τη δηµοσιοποίησή τους
από το νυν Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών,
Μεταφορών και ∆ικτύων. Λαµβάνοντας πρόσφατα τη σχετική έγκριση, βρίσκεται επί του παρόντος στο στάδιο της µερικής επικαιροποίησής τους και πολύ σύντοµα αυτό το υλικό θα είναι στη
διάθεση του κοινού. Τίθεται πλέον επιτακτικά το σοβαρότατο θέµα
της καθιέρωσης µαθήµατος για την κυκλοφοριακή αγωγή, τόσο
για τη δευτεροβάθµια, όσο και για την πρωτοβάθµια εκπαίδευση,
αφού όλα ξεκινούν από το σχολείο, σε µία ηλικία που τα παιδιά
είναι εύπλαστα και αφοµοιώνουν γνώσεις και συµπεριφορές που
σήµερα είναι ελλιπείς και λανθασµένες. Επίσης το εκπαιδευτικό
υλικό που συγγράφηκε στο πλαίσιο του έργου PREVENT (2005) µε
στόχο τη βελτίωση της ασφάλειας σε ζώνες εκτέλεσης έργων,
βρίσκεται και αυτό στη διάθεση των αρµόδιων φορέων.

4. Ανάπτυξη και χρήση πρωτοποριακού εξοπλισµού για
την εκπαίδευση και ενηµέρωση των οδηγών (2004σήµερα)
Η συµµετοχή σε ερευνητικά έργα (π.χ TRAIN-ALL, SAFERIDER,

46 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

Προσοµοιωτής δικύκλου (2010)

5. Εκστρατείες ενηµέρωσης (αλκοόλ, ζώνη, κράνος,
ταχύτητα & αυτοσχέδιους αγώνες), συµβουλές µέσα
από τα ΜΜΕ, βιωµατική εκπαίδευση στις τοπικές κοινωνίες (2002-σήµερα)
Φέτος συµπληρώνονται δέκα χρόνια που το ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ πρωτοπαρουσίασε το µήνυµα της «Μία παρέα, Ένας οδηγός κάθε
φορά» στο πλαίσιο της γνωστής εκστρατείας µε τίτλο «Αλκοόλ,
Όχι Απόψε, Οδηγώ». Το µήνυµα προτείνει την εναλλαγή του
οδηγού σε κάθε παρέα, διαφορετικού κάθε φορά, που δε θα
πίνει και θα την πηγαίνει µε ασφάλεια στο σπίτι. Αποτελεί προσαρµογή στα Ελληνικά δεδοµένα της πανευρωπαϊκής εκστρατείας BOB-Campaign (designated driver) την οποία το
ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ ανέλαβε το συντονισµό και την υλοποίηση για την
Ελλάδα. Η µείωση των θετικών αλκοτέστ από τα πρώτα χρόνια
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υλοποίησής της (από 7.0% το 2001 σε 3,2% το 2004), η σταθεροποίησή τους σε χαµηλά ποσοστά (3,4% το 2006, 2,9% το
2007) και οι µετέπειτα παρόµοιες δράσεις που ακολούθησαν
από άλλους φορείς, εταιρείες και ΜΚΟ (π.χ. Τροχαία, ΙΟΑΣ-Πάνος
Μυλωνάς, Αθηναϊκή Ζυθοποιία, Νηφάλιοι, κ.α.) αποδεικνύουν
την επιτυχία και την απήχηση του µηνύµατος, που δεν απαγορεύει, αλλά προτείνει έναν έξυπνο, ασφαλή και ιδιαίτερα αγαπητό από τους νέους τρόπο διασκέδασης και υπεύθυνης
κατανάλωσης. Συνδιοργανωτές από το 2004 είναι η τότε Ένωση
Επιχειρήσεων Οινοπνευµατωδών Ποτών (ΕΕΟΠ), νυν Ένωση
Επιχειρήσεων Αλκοολούχων Ποτών (ΕΝΕΑΠ), ενώ σηµαντική
ήταν η συνεισφορά του Γιώργου Τσαλίκη που συµµετείχε αφιλοκερδώς στο 1 από τα 3 τηλεοπτικά και στα 2 από τα 3 ραδιοφωνικά σποτς της εν λόγω εκστρατείας. Ο Γιώργος Τσαλίκης
συµµετείχε επίσης και στα 2 σποτς για ζώνη και κράνος που
προβλήθηκαν και αυτά σε 23 τηλεοπτικούς σταθµούς και 65 ραδιοφωνικούς σταθµούς αντίστοιχα από το 2006 και έπειτα, ταράζοντας τα νερά των λεγόµενων «κοινωνικών µηνυµάτων» τα
οποία έκτοτε έχουν πάρει την ανιούσα στα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης.

χωρίς κάποιος να έχει πιει, προσοµοιώνοντάς την µε διαφορετικά ποσοστά αλκοόλ στο αίµα. Τα αντανακλαστικά περιορίζονται σηµαντικά και η περιφερειακή όραση «πάει περίπατο». Για
τους πιο δύσπιστους, ο συγκεκριµένος προσοµοιωτής διαθέτει
ένα σενάριο που επινοήθηκε στο ΙΜΕΤ και είναι µοναδικό στην
Ευρώπη: Συγκρίνει τη διαφορά στα αντανακλαστικά του ίδιου
οδηγού πριν και µετά την κατανάλωση αλκοόλ! Η αύξηση του
χρόνου αντίδρασης µετά την κατανάλωση αλκοόλ είναι µεγαλύτερη από όσο θα περίµενε κανείς.

Εκστρατεία ΒΟΒ-Campaign
(2002)

Το mini-van της εκστρατείας που µεταφέρει τον προσοµοιωτή

72η ∆ιεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης (2007) - Οδηγεί ο Γιώργος
Τσαλίκης

Επίσης φέτος συµπληρώνονται 7 χρόνια που το ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ εισήγαγε τη βιωµατική εκπαίδευση σε µαζικό επίπεδο στο ευρύ
κοινό, όπως χρήση προσοµοιωτών οδήγησης και προσοµοιωτών ζώνης (οι τελευταίοι σε συνεργασία µε σχολές οδηγών).
Ο φορητός προσοµοιωτής του ΙΜΕΤ ενηµερώνει χιλιάδες κόσµου σε δεκάδες εκδηλώσεις συνάθροισης του κοινού (εκθέσεις Τροχαίας, εµπορικές κλπ) από την Αλεξανδρούπολη µέχρι
την Ιεράπετρα. ∆είχνει τις επιπτώσεις του αλκοόλ στην οδήγηση,

Εκστρατεία «Τρέξτε στις πίστες, όχι στους δρόµους»
(2012)

Η πιο πρόσφατη εκστρατεία έχει αντικείµενο τον περιορισµό της
ταχύτητας και των αυτοσχέδιων αγώνων, και προτρέπει: «Τρέξτε
στις Πίστες, Όχι στους ∆ρόµους»! Υλοποιήθηκε για πρώτη φορά
στην Πάτρα το Σεπτέµβριο του 2012 στο 4 PICK ΛΟΥΞ COLA, σε
συνεργασία µε τον Σύλλογο Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (ΣΕΣ),
το Παρατηρητήριο Οδικής Ασφάλειας του
ΤΕΕ, τη βιοµηχανία ΛΟΥΞ και το Σύλλογο
Σχολών Οδηγών Πελοποννήσου και ∆υτικής Ελλάδας.
Ενδεικτική τέλος της ενηµέρωσης στο
κοινό είναι η από το 2004 παρουσία του
ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης µε περί τις 300 καταγραφές,
αρκετές από τις οποίες αφορούσαν
συµβουλές για επικίνδυνα σηµεία των
δρόµων και κακές συµπεριφορές.
Ήταν όλα µαγνητοσκοπηµένα από συνεργάτες του Ινστιτούτου, ενώ κατά
την προβολή τους γινόταν παράλληλα σχολιασµός και ενηµέρωση. Τελευταία έχει
παρατηρηθεί η παρουσίαση σε διάφορες εκποµπές βίντεο ατυχηµάτων που είναι αναρτηµένα στο διαδίκτυο. Υπάρχουν όµως
φορές που χωρίς να το επιθυµούν, εθίζουν στη βία των ατυχηµάτων και αυτό γίνεται όταν δεν ενηµερώνουν διεξοδικά, αλλά
απλά προβάλλουν, κάτι λογικό αφού ο τηλεοπτικός χρόνος είναι
περιορισµένος.
*Σάκης Τσιούτρας
∆ιπλ. Πολ. Μηχανικός - Συγκοιν/γος - MSc Περιβαλ/γος
Υπ. ∆ηµ. ∆ράσεων ΙΜΕΤ - Υπ. Γραφείου Τύπου ΕΚΕΤΑ

47 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

183b :Layout 1

18/12/12

14:40

Page 16

∆ρασεις Οδικης Ασφαλειας Στα Πλαισια
Πανευρωπαϊκου Προγραµµατος
Αναστάσιος Κουτούλας *, Κωνσταντίνος Παπουτσής **

Εισαγωγή
Η οδική ασφάλεια αποτελεί µείζον θέµα για την κοινωνία, ειδικότερα δε στις αστικές περιοχές. Η ραγδαία αύξηση της κυκλοφορίας των οχηµάτων τις τελευταίες δεκαετίες συνέτεινε στην
όξυνση του προβλήµατος, καθιστώντας τους χρήστες της οδού
και ειδικότερα τους πεζούς, ιδιαίτερα ευάλωτους κατά την κυκλοφορία τους. Λαµβάνοντας υπόψη και την παρουσία ευάλωτων χρηστών όπως π.χ. άτοµα µε κινητικές δυσκολίες (ΑΜΕΑ),
ανθρώπους τρίτης ηλικίας, παιδιά κ.λπ., απαιτείται ιδιαίτερη
προσοχή κατά τον σχεδιασµό των πολιτικών για την οδική ασφάλεια. Ο σχεδιασµός οποιωνδήποτε δράσεων θα πρέπει αφενός
µεν να γίνεται µε κριτήρια κοινωνικά, οικονοµικά, οικολογικά,
πολεοδοµικά και χωροταξικά, αφετέρου δε να εντάσσεται στο
πλαίσιο ενός συνολικού σχεδίου και µιας στρατηγικής οδικής
ασφάλειας σε εθνικό επίπεδο. Σε κάθε περίπτωση το βασικό κριτήριο αποτελεί η ευαισθησία των χρηστών της οδού και θα πρέπει να εξασφαλίζεται ένα ικανοποιητικό επίπεδο οδικής
ασφάλειας.
Η ένταση των παρόδιων χρήσεων γης είναι ένας από τους πλέον
καθοριστικούς παράγοντες για την Οδική Ασφάλεια. Προς αυτή
την κατεύθυνση, γίνεται σαφές ότι τα σχολικά κτίρια και γενικά
οι χώροι γύρω από αυτά αποτελούν σηµαντικές περιοχές, που
χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής. Ο χώρος γύρω από τα σχολεία
έχει απασχολήσει πάρα πολύ τους φορείς λήψεις αποφάσεων
στη χάραξη στρατηγικών και πολιτικών καθ’ ότι πρόκειται για
ζώνες υψηλού κινδύνου. Ειδικά, στις περιπτώσεις που οι µαθη48 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

τές χρειάζεται να διασχίσουν µόνοι τους οδούς προκειµένου να
φθάσουν στο σπίτι τους ή να χρησιµοποιήσουν τη συγκοινωνία.
Το συγκεκριµένο θέµα ήταν και το πεδίο έρευνας και δράσεων
οδικής ασφαλείας της ελληνικής συµµετοχής από τη Θεσσαλονίκη στο πανευρωπαϊκό πρόγραµµα STARS.

Πρόγραµµα STARS
Το πρόγραµµα STARS (Students Acting to Reduce Speed
(http://www.etsc.eu/stars.php) απευθυνόταν κυρίως σε φοιτητές που ασχολούνται µε τον τοµέα των µεταφορών. Το πρόγραµµα αυτό διοργανώθηκε στα πλαίσια δράσεων οδικής
ασφαλείας του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Ασφαλείας Μεταφορών (European Transport Safety Council) και είχε ως στόχο την
προώθηση νέων, πρωτότυπων και καινοτόµων µέτρων διαχείρισης της ταχύτητας (speed management) σε διάφορες πόλεις
χωρών της Ευρώπης, συµβάλλοντας στη µείωσή της σε διάφορα
«µελανά» σηµεία και σηµεία ιδιαίτερου ενδιαφέροντος (π.χ.
σχολεία κ.λπ.). Παράλληλα, η δράση αυτή αποσκοπούσε στην
κινητοποίηση των νέων ερευνητών σε ευαίσθητα κοινωνικά ζητήµατα όπως αυτό της οδικής ασφαλείας.
Αντικείµενο του προγράµµατος αυτού ήταν η υλοποίηση από τις
συµµετέχουσες οµάδες ενός µέτρου διαχείρισης της ταχύτητας
των οχηµάτων, χαµηλού κόστους, για τη βελτίωση του επιπέδου της οδικής ασφάλειας στην περιοχή µελέτης. Η γενικότερη
µεθοδολογία για την επίτευξη του στόχου περιελάµβανε τα εξής
βήµατα:
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α) την εξεύρεση ενός επικίνδυνου - από άποψη οδικής ασφάλειας - σηµείου από την κάθε οµάδα,
β) τη µελέτη της περιοχής αυτής µε βάση τα λειτουργικά, γεωµετρικά και κυκλοφοριακά χαρακτηριστικά καθώς και του
επιπέδου οδικής ασφαλείας,
γ) την υλοποίηση της ιδέας και
δ) την αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας της εφαρµογής της
ιδέας αυτής.

Χρονικό
Στα πλαίσια του παραπάνω προγράµµατος, το 2010 µέσα από πενήντα περίπου διµελείς οµάδες που δήλωσαν συµµετοχή, επελέγησαν στην τελική φάση του διαγωνισµού οι δέκα πιο
καινοτόµες ιδέες από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Ασφαλείας Μεταφορών. Συγκεκριµένα από την Ελλάδα επελέγησαν δύο οµάδες, µία από την πόλη της Αθήνας και µία από τη Θεσσαλονίκη. Τα
κριτήρια επιλογής των οµάδων ήταν η πρωτοτυπία της ιδέας που
κατατέθηκε από τους φοιτητές, η εφικτότητά της ιδέας σαν εφαρµογή στην περιοχή µελέτης καθώς και το χαµηλό κόστος υλοποίησής της.
Η πόλη της Θεσσαλονίκης εκπροσωπήθηκε από δύο νέους συγκοινωνιολόγους µηχανικούς, αποφοιτήσαντες του ∆ιατµηµατικού Μεταπτυχιακού «Σχεδιασµός, Οργάνωση και ∆ιαχείριση
Συστηµάτων Μεταφορών», τον Κουτούλα Αναστάσιο και τον Παπουτσή Κωνσταντίνο, οι οποίοι είναι και ερευνητικοί συνεργάτες του Ινστιτούτου Βιώσιµης Κινητικότητας και ∆ικτύων
Μεταφορών του ΕΚΕΤΑ.

λυση των επιµέρους διαδικασιών, φωτογραφικό υλικό από την
εκτέλεση των οδικών έργων καθώς και µετά από την υλοποίηση της ιδέας και τέλος, την αξιολόγηση των επιπτώσεων από
τις οδικές παρεµβάσεις όσον αφορά την αποτελεσµατικότητά
τους (διεξαγωγή µετρήσεων ταχυτήτων οχηµάτων).

Η ιδέα
Η ιδέα αφορούσε την τοποθέτηση ακουστικών ταινιών εγκάρσια
της οδού και οριζόντιας οδικής σήµανσης προειδοποίησης για
ύπαρξη στάσης αστικού λεωφορείου, στο οδικό τµήµα Γ. Παπανδρέου από τον κόµβο µε Θ. Σοφούλη µέχρι τον κόµβο µε
Πλούτωνος. Το οδικό τµήµα αυτό επελέγη λόγω της ύπαρξης
γυµνασίου – λυκείου και της εγγύτητας µε ευρέως χρησιµοποιούµενη στάση αστικής συγκοινωνίας µε κατεύθυνση ανατολικά.

Τεχνικό σχέδιο κάτοψης έργου

Με σκοπό την ενίσχυση της γνώσης και της ευαισθητοποίησης
πάνω σε ζητήµατα οδικής ασφάλειας, την ανταλλαγή των γνώσεων και πρακτικών καθώς και την υποστήριξη της διαχείρισης
των έργων (project management) που θα αναλάµβανε κάθε
οµάδα, διοργανώθηκε ένα πενθήµερο σεµινάριο «∆ιαχείρισης
της ταχύτητας» στις Βρυξέλλες από 19 - 26 Σεπτεµβρίου του
2010 στα πλαίσια του προγράµµατος STARS.
Η επόµενη φάση του έργου (Οκτώβριος 2010 – Ιούλιος 2011)
περιελάµβανε τη διαδικασία υλοποίησης του έργου, µε ορόσηµο την εύρεση χρηµατοδότησης, φορέων υλοποίησης και
υποστηρικτών και τη διαδικασία αδειοδότησης για την υλοποίηση του έργου. Μετά την υλοποίηση του έργου (Ιούλιος 2011),
καταρτίσθηκε και υποβλήθηκε στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Ασφαλείας Μεταφορών η τελική αναφορά που περιελάµβανε µια ανά-

Οι κύριοι λόγοι επιλογής της συγκεκριµένης περιοχής είναι:
• Η παρουσία παρακείµενων χρήσεων γης, όπου η ευαισθησία των χρηστών που εξυπηρετούν είναι καθοριστική, π.χ.
σχολεία (14ο Λύκειο Θεσσαλονίκης). Πολλοί µαθητές χρησιµοποιούν τα µέσα µαζικής µεταφοράς µε κατεύθυνση την
ανατολική πλευρά της πόλης. Η στάση του λεωφορείου είναι
απέναντι από το σχολείο και φέρει το όνοµα «Γυµνάσιο». Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί από τους οδηγούς στην εν
λόγω περιοχή.
• Συµβάντα και τροχαία ατυχήµατα, µε το πιο χαρακτηριστικό
παράδειγµα όπου πρόσφατα στο συγκεκριµένο σηµείο
υπήρξε ατύχηµα µε αποτέλεσµα ένας µαθητής να χάσει τη
ζωή του.
• Η παράβλεψη εκ µέρους των οδηγών του πρόσφατα εγκατεστηµένου ειδικού ραντάρ ταχυτήτων. Ως εκ τούτου, προέκυψε
η ανάγκη ανανέωσης των εξοπλισµών διαχείρισης της ταχύτητας, µε την εφαρµογή νέων µέτρων για την εξασφάλιση
υψηλού επιπέδου οδικής ασφάλειας.
• Η γεωµετρία και η χάραξη της οδού, η οποία απαιτεί επιπλέον µέτρα διαχείρισης της ταχύτητας, είτε οδική σήµανση
ή πρόσθετα µέτρα οδοποιίας. Η ύπαρξη καµπύλης χαµηλής
ορατότητας καθιστά δυσκολότερη την ασφαλή πορεία για τους
οδηγούς.
49 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.
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Πανοραµική άποψη περιοχής και
εξειδικευµένου εξοπλισµού ελέγχου
και διαχείρισης της ταχύτητας

Η υλοποίηση της παρέµβασης
Η διαδικασία εκπόνησης περιελάµβανε τα εξής βήµατα:

Εκτίµηση υπάρχουσας κατάστασης
Έγινε απεικόνιση της υπάρχουσας κατάστασης µε την αποτύπωση
των γεωµετρικών χαρακτηριστικών της περιοχής, την επισήµανση
υπάρχουσας υποδοµής και εξοπλισµού οδικής ασφαλείας στην
οδό και µέτρηση ταχύτητας ροής των οχηµάτων µε τη χρήση κατάλληλου εξοπλισµού.

Άποψη της οδού πριν τις παρεµβάσεις

Υλοποίηση παρέµβασης
Τα οδικά έργα έλαβαν χώρα την Κυριακή 24/7/2011, 6πµ. – 14
µµ. Η εφαρµογή του προσχεδίου στην οδό περιελάµβανε την τοποθέτηση ακουστικών ταινιών και σχεδίαση οριζόντιας σήµανσης
επί της οδού µε την ένδειξη “BUS STOP”, η οποία αποσκοπούσε
στο να επισηµάνει στους χρήστες της οδού την ύπαρξη στάσης
αστικών συγκοινωνιών σε σηµείο διάβασης ή παραµονής των µαθητών παρά την οδό.

Οι ακουστικές ταινίες είναι κατασκευασµένες από πλαστικοποιηµένο λευκό ανακλαστικό και αντιολισθητικό υλικό και εφαρµόζονται κάθετα προς την κατεύθυνση του δρόµου. Το κιτ αποτελείται
από δύο οµοίου τύπου ταινίες, που εφαρµόζονται µαζί (η µία πάνω
στην αλλη) και σχηµατίζουν ένα παχύ κοµµάτι µε περίπου 5,5 χιλιοστά ύψος, ώστε να δηµιουργηθεί θόρυβος από τος δονήσεις
που προκαλούνται έτσι ώστε ο οδηγός να επιβραδύνει την ταχύτητά του.

50 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.
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Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ακουστικών ταινιών είναι τα κάτωθι:
• Υποστήριξη από καουτσούκ
• Αντιολισθητικά σωµατίδια
• Γυάλινες µικροσφαίρες µε δείκτη διάθλασης 1,5
• Άνευ ρητίνης στην επιφάνεια τους
• Αρχική αντίσταση ολίσθησης του στοιχείου είναι 48 SRT και οι
δείκτες της αντανάκλασης είναι οι εξής:
- Οπτική γωνία: 2,29 °
- Γωνία εισόδου: 1,24°
- 500 mcd / lux * mq

Αξιολόγηση παρεµβάσεων µε τη χρήση εξοπλισµού µέτρησης ταχύτητας
Σηµεία στάσης για µετρήσεις ταχυτήτων οχηµάτων µε τη χρήση
ειδικού εξοπλισµού

Η αποτελεσµατικότητα των ακουστικών ταινιών εξαρτάται από
τα ακόλουθα στοιχεία:
1) τις συνθήκες κυκλοφορίας
2) τις διαδικασίες εφαρµογής
3) το είδος της προϋπάρχουσας σηµατοδότησης
4) το είδος της επιφάνειας του δρόµου
Φωτογραφίες από την εκτέλεση των οδικών έργων
Η αξιολόγηση της εφαρµογής µετά τις επεµβάσεις περιελάµβανε µετρήσεις ταχυτήτων οχηµάτων σε δύο σηµεία εκατέρωθεν του σηµείου παρεµβάσεων. Τα στοιχεία έδειξαν ελαφρά
µείωση των ταχυτήτων των οχηµάτων.
Τα αποτελέσµατα «έδειξαν» µια πολύ ελαφριά µείωση της ταχύτητας στην περιοχή µελέτης. Οι χαµηλές ταχύτητες δικαιολο-
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γούνται από την αυξηµένη συµφόρηση που σηµειώνεται σε
µεγάλο βαθµό κυρίως τις πρωινές ώρες (αλλά και απογευµατινές, περίπου 3-5 µµ.). Επίσης, τα αποτελέσµατα των µετρήσεων ταχύτητας δείχνουν µια µείωση της µέσης
ταχύτητας περίπου 6-7 km/h. Αυτό µπορεί να εξηγηθεί αφ’
ενός από το γεγονός του τυπικού αναµενόµενου βαθµού των
επιπτώσεων από την εφαρµογή παρόµοιων µέτρων, ανεξάρτητα από τα χαρακτηριστικά της περιοχής µελέτης, αλλά
επίσης και από το γεγονός ότι κάποιοι από τους χρήστες της
οδού χρησιµοποιούσαν για πρώτη φορά το συγκεκριµένο
οδικό τµήµα. Έτσι η ανάδρασή τους υπήρξε η αναµενόµενη:
περισσότερο συντηρητική οδήγηση στο σηµείο αυτό απ’ ότι
σε αντίθετη περίπτωση.
Χρονικά, η αποτελεσµατικότητα του µέτρου, που σηµειώθηκε
τον πρώτο καιρό µετά την εφαρµογή του αναµένεται να παρουσιάσει πτωτική τάση λόγω κυρίως της συνήθειας των χρηστών της οδού στη νέα κατάσταση και την προσαρµογή της
οδηγικής τους συµπεριφοράς. Γι’ αυτό καθίσταται σηµαντική,
η συντήρηση των υφιστάµενων µέτρων µε παράλληλη εγκατάσταση νέων στοιχείων επί και παρά την οδό που θα συµβάλλουν στη βελτίωση των συνθηκών οδικής ασφάλειας
στην περιοχή.
Σε κάθε περίπτωση η εφαρµογή οποιονδήποτε επεµβάσεων
πρέπει να εντάσσεται στα πλαίσια ενός συνολικού σχεδίου
και µιας µακρόπνοης στρατηγικής οδικής ασφάλειας µε
µέτρα συνδυαστικά και όχι µεµονωµένα εξασφαλίζοντας τη
συνεργασία διαφόρων φορέων και τη συµµετοχή και υποστήριξη των απλών πολιτών.
Η εφαρµογή της ιδέας στο οδικό δίκτυο της Θεσσαλονίκης υλοποιήθηκε µε την ευγενική χορηγία και τεχνική υποστήριξη του
Ινστιτούτου Βιώσιµης Κινητικότητας και ∆ικτύων Μεταφορών
του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, και
µε τη συνεισφορά µιας ισχυρής οµάδας εµπλεκόµενων φορέων
όπως η 3Μ Hellas (προµήθεια υλικών σήµανσης και οδικής
ασφαλείας), η TREDIT ΑΕ (τεχνικός σύµβουλος), η εταιρεία οδικής σήµανσης Μάρτσος Ο.Ε κ ΣΙΑ (εκτέλεση οδικών έργων),
ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης (υποστήριξη και αδειοδότηση) και ως
φορέας εκπροσώπησης το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. Όσον αφορά την αδειοδότηση για την υλοποίηση των
οδικών παρεµβάσεων, σηµαντική συµβολή είχαν και η Περιφέρεια Μακεδονίας – Θράκης καθώς και η Τροχαία Θεσσαλονίκης.
Η δράσεις διάχυσης της πρωτοβουλίας αυτής περιελάµβαναν
δηµοσιέυσεις σε τοπικό έντυπο και τηλεοπτικό τύπο καθώς και
αναφορές σε συνολικότερες δράσεις οδικής ασφαλείας που
προωθεί το Ινστιτούτο Βιώσιµης Κινητικότητας και ∆ικτύων Μεταφορών, σε συνέδρια, ηµερίδες, κ.α.:
http://www.etsc.eu/documents/stars/competition/20102011/final/Group%20-%20Thessaloniki.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=7DbEaUgWWtA
http://www.agelioforos.gr/default.asp?pid=7&ct=4&artid=11
0924
http://www.martsos.gr/5126D41B.el.aspx

52 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

Αποτελέσµατα µετρήσεων πριν και µετά την υλοποίηση της
ιδέας

Στιγµιότυπο κυκλοφορίας µετά την παράδοση του έργου

* Αναστάσιος Κουτούλας
M.Sc. Συγκοινωνιολόγος Μηχανικός
Επιστηµονικός Συνεργάτης ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ
**Κωνσταντίνος Παπουτσής
M.Sc. Συγκοινωνιολόγος Μηχανικός
Επιστηµονικός Συνεργάτης ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ
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ΝΕΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ:

Συµµαχια Για Την Ερευνα Των
Μεταφορων Στην Ευρωπη
European Transport Research Alliance (etra)
Προεδρία του νέου Οργανισµού, από το συνάδελφο Γιώργο Γιαννόπουλο

Σ

τις 20 Σεπτεµβρίου 2012, πραγµατοποιήθηκε στις Βρυξέλλες η επίσηµη τελετή υπογραφής του καταστατικού και
έναρξης της λειτουργίας ενός νέου ευρωπαϊκού Οργανισµού για την προώθηση της συνεργασίας στον τοµέα των µεταφορών. Πρόκειται για την: «Ευρωπαϊκή Συµµαχία για την
Έρευνα των Μεταφορών/European Transport Research Alliance (ETRA)». (www.etralliance.eu)
Η ETRA είναι ένας τριτοβάθµιος φορέας οργάνωσης και συνεργασίας (δηλαδή σε επίπεδο Συνοµοσπονδίας) στον οποίο µέλη
του είναι άλλες Οµοσπονδίες ή Ενώσεις Ευρωπαϊκών Οργανισµών ή φορέων που ασχολούνται µε το αντικείµενο των Μεταφορών και συγκεκριµένα, ερευνητικών Οργανισµών. Στη
σηµερινή σύνθεσή της η ETRA αποτελείται από τους παρακάτω
5 Οργανισµούς που είναι και τα ιδρυτικά της µέλη, ενώ αναµένεται σύντοµα η εγγραφή και άλλων δευτεροβάθµιων Οργανώσεων ως µελών της ETRA:
1. Ευρωπαϊκή ∆ιάσκεψη Ινστιτούτων Μεταφορών (European
Conference of Transport Research Institutes – ECTRI)
2. Ευρωπαϊκή Ένωση Εργαστηρίων Οδοποιίας (Forum of European National Highway Research Laboratories- FEHRL)
3. Ευρωπαϊκή Ένωση Ινστιτούτων Οδικής Ασφάλειας (Forum of
European Road Safety Institutes – FERSI)
4. ∆ίκτυο για την Ανθρωποκεντρική Μελέτη Τεχνολογιών Κοινωνίας της Πληροφορίας (Human centered design Network
for Information Society Technologies – HUMANIST), και
5. Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Αριστείας για την Έρευνα των Σιδηροδρόµων (European rail Research Network of Excellence - EURNEX).
54 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

Υπογραφή του καταστατικού λειτουργίας του νέου Οργανισµού
European Τransport Research Alliance από τους προέδρους
των ιδρυτικών µελών

Συνολικά οι πέντε αυτές δευτεροβάθµιες Οργανώσεις αριθµούν
ήδη σαν µέλη τους πάνω από 50 Ερευνητικά Ινστιτούτα και άλλους ερευνητικούς φορείς στον τοµέα των Μεταφορών, από
τους µεγαλύτερους στο είδος τους πανευρωπαϊκά και παγκόσµια. Οι φορείς αυτοί απασχολούν αθροιστικά περίπου 15000
εργαζοµένους στην έρευνα των Μεταφορών (επιστηµονικό και
λοιπό προσωπικό). Συνεπώς ο νέος φορέας ETRA εκπροσωπεί
µονοσήµαντα, σχεδόν το σύνολο της Ευρωπαϊκής επιστηµονικής και ερευνητικής κοινότητας στον τοµέα των Μεταφορών.
Στόχοι του νέου Οργανισµού είναι:
• Προώθηση της πλήρους πρακτικής εφαρµογής των ερευνητικών αποτελεσµάτων στο χώρο των Μεταφορών.
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• Υιοθέτηση κοινών προτεραιοτήτων για την έρευνα στις Μεταφορές και ο συντονισµός ερευνητικών προγραµµάτων
και άλλων πρωτοβουλιών.
• Προώθηση της συνεργασίας σε όλες τις σχετικές µε τις µεταφορές περιοχές και η ανάπτυξη (όπου αυτό είναι εφικτό) κοινών ερευνητικών δραστηριοτήτων που καλύπτουν
όλα τα µεταφορικά µέσα και όλες τις επιστηµονικές ειδικότητες.
• Προετοιµασία κοινών θέσεων σε κύρια θέµατα µεταφορών και Ευρωπαϊκής ερευνητικής πολιτικής.
• Προώθηση της από κοινού χρήσης των Ευρωπαϊκών ερευνητικών υποδοµών και η ενίσχυση της Ευρωπαϊκής ερευνητικής εµπειρίας.
• Προώθηση της διείσδυσης και αποδοχής της Ευρωπαϊκής
ερευνητικής εµπειρίας και καινοτοµίας σε διεθνές επίπεδο.
• Περαιτέρω ανάπτυξη της κινητικότητας των ερευνητών
µέσω συγκεκριµένων κοινών δράσεων και πρωτοβουλιών.
• ∆ηµιουργία µιας Ευρωπαϊκής δοµής για την ανταλλαγή
γνώσεων και εµπειρίας.
• Υποστήριξη της συνεχούς ανάπτυξης και καθιέρωσης σε
παγκόσµιο επίπεδο του Συνεδρίου TRA (Transport Research Arena) ως το κύριο Ευρωπαϊκό Συνέδριο στο χώρο
των Μεταφορών.
• Άλλες συναφείς δράσεις που θα κριθούν αναγκαίες.
Πρόεδρος του νέου Οργανισµού εξελέγη ο καθηγητής Γιώργος
Α. Γιαννόπουλος, διευθυντής του Ελληνικού Ινστιτούτου Βιώσιµης Κινητικότητας και ∆ικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) του Εθνικού
Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) και οµότιµος καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).

Πρόκειται για µια ακόµα εξαιρετικά σηµαντική διάκριση που
απέσπασε ο καταξιωµένος συνάδελφος Γιώργος Γιαννόπουλος.
Στην εναρκτήρια οµιλία του κατά την τελετή σύστασης του νέου
Οργανισµού, ο κ. Γιαννόπουλος τόνισε µεταξύ άλλων ότι: «Ο
νέος φορέας αποτελεί ένα ακόµη βήµα προς την κατεύθυνση της
δηµιουργίας του Ενιαίου Ευρωπαϊκού χώρου έρευνας στον τοµέα
των Μεταφορών του περίφηµου ERA-T (European Research Area
in Transport) και έρχεται σαν επιστέγασµα της πορείας που χάραξαν οι Οργανισµοί που συνυπέγραψαν, στις 11 ∆εκεµβρίου του
2008 στη Λυών, τη λεγόµενη «∆ιακήρυξη της Λυών». Η διακήρυξη εκείνη ήταν το πρώτο επίσηµο κείµενο που καθόριζε για
πρώτη φορά την πρόθεση της Ευρωπαϊκής ερευνητικής κοινότητας στο χώρο των Μεταφορών για προώθηση της συνεργασίας
µεταξύ των φορέων, την κατάργηση των συνόρων στην έρευνα
και την τεχνολογία, και την ανάδειξη της Ευρωπαϊκής αριστείας
στον χώρο των Μεταφορών σε πρωταγωνιστή σε παγκόσµιο επίπεδο».
Ο κ. Γιαννόπουλος τόνισε επίσης ότι κατά την προεδρία του θα
τηρήσει απαρέγκλιτα τις 3 βασικές αρχές λειτουργίας του νέου
Οργανισµού όπως αυτές καθορίζονται στο καταστατικό του και
είναι:
1. ∆ιαφάνεια σε όλα τα επίπεδα,
2. Σεβασµός στους ξεχωριστούς ρόλους και πορείες των Οργανισµών µελών, και
3. Πρόθεση να προωθηθεί ο ενιαίος Ευρωπαϊκός χώρος έρευνας στις µεταφορές.
Ευχαρίστησε τέλος όλους τους ιδρυτικούς φορείς για την επιλογή τους στο πρόσωπό του ως πρώτο πρόεδρο του νέου Οργανισµού. Ιδιαίτερα ευχαρίστησε τους εκπροσώπους της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη ηθική και υλική συµπαράσταση
και βοήθεια που παρείχαν ήδη για τη δηµιουργία του νέου Οργανισµού.
Παρόντες ήταν περί τους 100 εκπροσώπους από όλους τους φορείς στο χώρο των Ευρωπαϊκών µεταφορών, εκπρόσωποι της
Επιτροπής της ΕΕ, και φορέων της Ευρωπαϊκής βιοµηχανίας στο
χώρο των Μεταφορών.
Η πρώτη δράση του νέου Οργανισµού θα είναι η συνάντηση
της 1ης Ολοµέλειας που έχει προγραµµατιστεί για την 11η ∆εκεµβρίου 2012, στις Βρυξέλλες. Εκεί προβλέπεται να καταρτιστεί και να εγκριθεί ένα σχέδιο τετραετούς ∆ράσης το οποίο
θα περιλαµβάνει όλες τις κύριες κοινές δράσεις που θα αναληφθούν από τη Συµµαχία και τους εταίρους της στα επόµενα
χρόνια.
Το ∆Σ του ΣΕΣ συγχαίρει θερµά τον κ. Γ. Γιαννόπουλο και εκ“ φράζει
τη βαθύτατη εκτίµησή του στο πρόσωπό του. Οι διακρίσεις ελλήνων συναδέλφων, παρά τις αντίξοες συνθήκες των
καιρών, αναδεικνύουν την υψηλή ποιότητά του ελληνικού ανθρώπινου δυναµικού και αποτελούν ξεκάθαρο µήνυµα αισιοδοξίας.

“

Ο Γιώργος Γιαννόπουλος, πρόεδρος του νέου Οργανισµού European Τransport Research Alliance, κατά τη διάρκεια της εναρκτήριας οµιλίας του

Ματθαίος Καρλαύτης
Πρόεδρος ΣΕΣ
Κατερίνα Χρυσοστόµου
Ειδικός Γραµµατέας ΣΕΣ
55 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.
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ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗ

Αθήνα, 30 Νοεµβρίου 2012

Γιώργος Λυµπερόπουλος*
Πραγµατοποιήθηκε µε µεγάλη επιτυχία και προσέλευση, στις 25-26 Οκτωβρίου στο ξενοδοχείο Domotel
Xenia στο Βόλο, το 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας,
που συνδιοργανώθηκε από το Σ.Ε.Σ. µαζί µε το Τµήµα Πολιτικών
Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας και το ΠΟΑ/ΤΕΕ.
Επίσης, πραγµατοποιήθηκε µε µεγάλη επιτυχία, στις 12
Νοεµβρίου, στο Αµφιθέατρο Σιδηροδροµικής και Μεταφορών του Τοµέα Μεταφορών & Συγκοινωνιακής Υποδοµής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, η διάλεξη του
καθηγητή Mohamed Abdel-Aty του University of Central Florida, µε θέµα "Changing the Way we think about Traffic Safety: Current Traffic Safety Research Initiatives", που
διοργανώθηκε από το Ε.Μ.Π. σε συνεργασία µε το Σ.Ε.Σ. και το
ΠΟΑ/ΤΕΕ.
Ο Αντιπρόεδρος του ∆.Σ. Κωνσταντίνος Αντωνίου (ΚΑ),
εκπροσώπησε το Σύλλογό µας στη συνέντευξη τύπου
για τη νέα ενηµερωτική καµπάνια για την «Επιθετική Οδήγηση»
και την «Απόσπαση Προσοχής», που έλαβε χώρα στην Αθήνα
την Τρίτη, 30 Οκτωβρίου 2012, στο Εθνικό Κέντρο Οδικής Ασφάλειας (NEST) που φιλοξενείται στο Κέντρο Πολιτισµού «Ελληνικός Κόσµος».
Επίσης, ο ΚΑ εκπροσώπησε το Σύλλογό µας, στην παρουσίαση µε θέµα "Drug/Alcohol Testing", που έλαβε
χώρα στην Αθήνα την Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012, στο Βρετανικό Προξενείο.

Ποιος κινδυνεύει περισσότερο…
Τη φωτογραφία έστειλε ο συνάδελφος κ. Λουκάς
∆ηµητρίου
Όσοι αναγνώστες γνωρίζουν κάποιο συγκοινωνιακό θέµα που
αποτελεί ‘παράδειγµα προς αποφυγή ή µίµηση’ και επιθυµούν
τη δηµοσίευσή του, παρακαλούνται να το αποστείλουν στο Σύλλογο, µε την ένδειξη: για τη στήλη «παράδειγµα προς αποφυγή/µίµηση».

∆ιόρθωση

Νέα µέλη του ΣΕΣ αποτελούν οι συνάδελφοι:
• Μαρία ∆όσιου εγγράφεται µε αριθµό µητρώου 717
• Σταύρος Σιδηρόπουλος εγγράφεται µε αριθµό µητρώου 718
• Χαρίκλεια Λέκκα εγγράφεται µε αριθµό µητρώου 719
• Ευστάθιος Μπούχουρας εγγράφεται µε αριθµό µητρώου 720
• Αντώνης Χαζίρης εγγράφεται µε αριθµό µητρώου 721
*Γιώργος Λυµπερόπουλος
Γενικός Γραµµατέας ∆Σ ΣΕΣ
56 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

Με την ευθύνη του συγγραφέα σηµειώνεται ότι στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων,
Τεύχος 182, Ιούνιος-Ιούλιος-Αύγουστος 2012, “Ο σχεδιασµός της Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας. ∆είκτες Βιώσιµης
Κινητικότητας σε Αστικές Περιοχές” και στην εργασία των Μ.
Πιτσιάβα-Λατινοπούλου, Ν. Γαβανά και Ι. Πολίτη µε τίτλο:
“Σχέδιο Βιώσιµης Κινητικότητας στην Πανεπιστηµιούπολη
του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου”, σελ.34-39 έχει δοθεί
λανθασµένη αναφορά των πηγών στα εξής Σχήµατα:
Α) Σχήµα 5.1 (σελ. 37), όπου η σωστή αναφορά της πηγής
είναι:
Μ. Πιτσιάβα, Ι. Πολίτης, Α. Αγγελακάκης, Α. Τσακαλίδης,
(2012), Αναδιάρθρωση του συστήµατος στάθµευσης στην
Πανεπιστηµιούπολή του ΑΠΘ, Τεχνική Έκθεση, Εργαστήριο
Συγκοινωνιακής Τεχνικής ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη.
Β) Σχήµα 6.2 (σελ. 39) , όπου η σωστή αναφορά της πηγής
είναι:
Μ. Πιτσιάβα, Ν. Γαβανάς, Α. Αγγελακάκης, Α. Τσακαλίδης,
(2012), ∆ίκτυο ποδηλατόδροµου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Τεχνική Έκθεση, Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη.
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