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Αθήνα, 13 Μαρτίου 2011 

 

ΔΒΓΟΜΑΓΑ ΟΓΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΔΙΑΣ 

____________________________________________________________________ 

Τα ηξνραία αηπρήκαηα απνηεινύλ έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα θνηλσληθά πξνβιήκαηα 
παγθνζκίσο. Σηε ρώξα καο ηα ηξνραία αηπρήκαηα είραλ σο απνηέιεζκα ηα ηειεπηαία 
δέθα (10) ρξόληα ηνλ ζάλαην 15.000 ζπλαλζξώπσλ καο θαη ηνλ βαξύ ή ειαθξύ 
ηξαπκαηηζκό πεξηζζόηεξσλ από 200.000 αλζξώπσλ.  

Μπξνζηά ζε απηήλ ηελ πξαγκαηηθόηεηα ν Σύιινγνο Ειιήλσλ Σπγθνηλσληνιόγσλ 
(ΣΕΣ) ελώλεη ηε θσλή ηνπ κε θάζε θνξέα θξαηηθό ή ηδησηηθό πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη 
ζην ζέκα ηεο Οδηθήο Αζθάιεηαο θαη ζηεξίδεη πξνζπάζεηεο επαηζζεηνπνίεζεο θαη 
ελεκέξσζεο ησλ πνιηηώλ. 

Καη θέηνο, όπσο θαη ηα ηειεπηαία έμη ρξόληα ν  ΣΕΣ ζα ζπκκεηάζρεη ζε δηάθνξεο 
εθδειώζεηο, ζηα πιαίζηα ηεο εβδνκάδαο Οδηθήο Αζθάιεηαο (Σάββαην 17 Μαξηίνπ 
έσο Πέκπηε 22 Μαξηίνπ) πνπ δηνξγαλώλεη ην Ιλζηηηνύην Οδηθήο Αζθάιεηαο «Πάλνο 
Μπισλάο» (ΙΟΑΣ).  Οη εθδειώζεηο απηέο έρνπλ ζθνπό λα επαηζζεηνπνηήζνπλ ηελ 
θνηλή γλώκε ζην κεγάιν απηό ζέκα.  

Επηπιένλ ν ΣΕΣ  σο επηζηεκνληθόο ζύιινγνο, κε κέιε από ηνλ παλεπηζηεκηαθό θαη 
επαγγεικαηηθό ρώξν αλαδεηθλύεη θαη πξνσζεί ηα δεηήκαηα Οδηθήο Αζθάιεηαο, 
θαηαζέηεη ζηα ζεζκνζεηεκέλα  όξγαλα ηεο πνιηηείαο εμεηδηθεπκέλεο θαη επηζηεκνληθά 
ηεθκεξησκέλεο πξνηάζεηο θαη επαηζζεηνπνηεί ηνπο πνιίηεο κε θακπάληεο θαη 
επηθνηλσληαθέο δξάζεηο. Σηελ παξνύζα νηθνλνκηθή ζπγθπξία, θαη ζε κηα θνηλσλία 
πνπ καζηίδεηαη από ηελ νηθνλνκηθή θξίζε ν ΣΕΣ ζεσξεί όηη νη ζεηηθέο πξνζπάζεηεο 
κείσζεο ησλ αηπρεκάησλ ησλ ηειεπηαίσλ εηώλ πξέπεη λα ζπλερηζζνύλ θαη λα 
εληαζνύλ κε πξνθαλή ζηόρν ηόζν ηε κείσζε ηνπ ζπκάησλ όζν θαη ηε κείσζε ηνπ 
θόζηνπο ησλ αηπρεκάησλ.  

Ο ΣΕΣ πηνζεηεί θαη ζηέθεηαη αξσγόο ζηηο πξνζπάζεηεο εθαξκνγήο ηνπ Σηξαηεγηθνύ 
Σρεδίνπ Οδηθήο Αζθάιεηαο 2011-2020 πνπ εθπνλήζεθε από ην Εζληθό Μεηζόβην 
Πνιπηερλείν,  ην νπνίν ζέηεη σο ζηόρν ηελ κείσζε θαηά 50% ηνπ αξηζκνύ ησλ 
λεθξώλ έσο ην 2020. Επηπιένλ, πξνηείλεη δξάζεηο πξνηεξαηόηεηαο πνπ αθνξνύλ ζηηο 
γελεζηνπξγέο αηηίεο ησλ αηπρεκάησλ θαη επηπιένλ αληηκεησπίδνπλ ηα ζεζκηθά 
πξνβιήκαηα ηεο ρώξαο καο ζηνλ ηνκέα απηό. Σπγθεθξηκέλα πξνηείλεη: 

 

1. Τε δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία κίαο Κεληξηθήο Δεκόζηαο Αξρήο κε ζπλνιηθή επζύλε 
γηα όιεο ηηο δξάζεηο νδηθήο αζθάιεηαο ζηελ Ειιάδα θαη ηαθηηθή ινγνδνζία γηα ηελ 
πξόνδν ησλ δξάζεσλ θαη ηελ επηξξνή ηνπο ζηε βειηίσζε ηεο νδηθήο αζθάιεηαο.   

 
2. Τελ εληαηηθνπνίεζε ηεο αζηπλόκεπζεο από ηελ Τξνραία κε έκθαζε ζηηο 

πεξηζζόηεξν επηθίλδπλεο παξαβάζεηο ζπκπεξηθνξάο, όπσο ε ηαρύηεηα, ε ρξήζε 
ηεο δώλεο θαη ηνπ θξάλνπο, ε νδήγεζε ππό ηελ επήξεηα αιθνόι ή ε απόζπαζε 
πξνζνρήο κε ηε ρξήζε θηλεηνύ ηειεθώλνπ. Η απνηειεζκαηηθή αζηπλόκεπζε 
πξνϋπνζέηεη κεηαμύ άιισλ ηελ εθαξκνγή ηνπ Κώδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο κε 
πξόζηηκα ινγηθνύ ύςνπο πνπ όκσο πιεξώλνληαη θαη δελ δηαγξάθνληαη, κε 
πνιινύο θαη ζπλερείο ειέγρνπο (θαη όρη ην αληίζεην), κε ηε ρξήζε λέσλ 
ηερλνινγηώλ (θάκεξεο θαηαγξαθήο παξαβάζεσλ, θιπ.) θαη επίδνζεο νη νπνίεο 
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νδεγνύλ θαη ζε πνιύ νηθνλνκηθόηεξε αζηπλόκεπζε, απινπνίεζε θαη δηαύγεηα ηνπ 
πθηζηάκελνπ πνιύπινθνπ ζπζηήκαηνο βεβαίσζεο ηεο παξάβαζεο θαη ηεο 
είζπξαμεο ησλ πξνζηίκσλ. 

 
3. Τε ζπζηεκαηηθή παξαθνινύζεζε ηεο εθαξκνγήο ησλ δξάζεσλ σο εξγαιείν 

δηνίθεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο νδηθήο αζθάιεηαο ζηελ Ειιάδα.   
 
4. Τελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ελόο απνηειεζκαηηθνύ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηεο 

νδηθήο ππνδνκήο, πνπ ζα πεξηιακβάλεη ζαθείο θαη απιέο πξνδηαγξαθέο 
ζρεδηαζκνύ θαη ζπληήξεζεο ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ, θνηλέο γηα όινπο ηνπο θνξείο 
(Δήκνη, Πεξηθέξεηεο θιπ) θαη γηα όια ηα έξγα πνπ γίλνληαη ζηε ρώξα καο. 

 
5. Τνλ ξηδηθό επαλαζρεδηαζκό ηεο νδηθήο ππνδνκήο θαη θπθινθνξίαο ζηηο πόιεηο κε 

πξνηεξαηόηεηα ηελ αζθαιή θίλεζε ησλ πεδώλ θαη ηελ πξνζηαζία ησλ επάισησλ 
ρξεζηώλ ηεο νδνύ (λένη, πεδνί, πνδειάηεο, ειηθησκέλνη) κε βαζηθό άμνλα όηη ζηηο 
πόιεηο ηαρύηεηα θαη αζθάιεηα δελ ζπλδπάδνληαη. 

 
6. Τνλ ζρεδηαζκό θαη εθαξκνγή κηαο νινθιεξσκέλεο πνιηηηθήο πξνώζεζεο ηεο 

αζθαινύο νδεγηθήο ζπκπεξηθνξάο ώζηε λα γίλεη ζπλείδεζε θάζε νδεγνύ, επηβάηε 
θαη πεδνύ ε ζσζηή θπθινθνξηαθή ζπκπεξηθνξά. 

 
Οη Έιιελεο Σπγθνηλσληνιόγνη εθθξάδνπλ ηελ ζηαζεξή θαη ζπλεπή βνύιεζή ηνπο  λα 
ζπλεηζθέξνπλ κε θάζε ηξόπν πξνο ηελ θαηεύζπλζε εθαξκνγήο όισλ ησλ παξαπάλσ 
δξάζεσλ θαη ζα ζπλερίζνπλ αθόκα εληνλόηεξα λα αλαιακβάλνπλ πξσηνβνπιίεο 
επηζηεκνληθήο ηεθκεξίσζεο, ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ηεο πνιηηείαο θαη 
πνιηηώλ γηα ην ζέκα ηεο Οδηθήο  Αζθάιεηαο. 
 
 
_____________________________________________________________________ 

Ο Σύλλογορ Ελλήνων Σςγκοινωνιολόγων (ΣΕΣ) ιδπύθηκε ηο 1976 ωρ ηο Επιζηημονικό 

Σωμαηείο πος εκπποζωπεί ηοςρ Έλληνερ Σςγκοινωνιολόγοςρ ζηην Ελλάδα και ηο 

Εξωηεπικό. 
 


