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Οη Θέζεηο ηνπ Σπιιόγνπ Ειιήλωλ Σπγθνηλωληνιόγωλ γηα  

ηελ Οδηθή Αζθάιεηα ζηελ Ειιάδα 

Αζήλα, Ιαλνπάξηνο 2012 

 
 
1. Η Οδηθή Αζθάιεηα ζηελ Ειιάδα 
 
Τν 2011, ν εηήζηνο αξηζκφο ησλ λεθξψλ ζηα νδηθά αηπρήκαηα εθηηκάηαη ζηα 1,3 
εθαηνκκχξηα παγθνζκίσο, ζηηο 27.000 ζηελ Επξψπε ησλ 27 θαη ζηνπο 1.100 ζηελ 
Ειιάδα, θαζηζηψληαο ηα νδηθά αηπρήκαηα έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα 
ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο παγθνζκίσο.  Δπζηπρψο, ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, ε 
Ειιάδα θαηαιακβάλεη ζηαζεξά κία από ηηο 2 - 3 ρεηξόηεξεο ζέζεηο ζηε 
Επξώπε ηωλ 27 σο απνηέιεζκα ηεο αλεπαξθνχο πνιηηηθήο θαη ζπλνιηθήο 
πξνζπάζεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο νδηθήο αζθάιεηαο ζηε ρψξα καο.  Σχκθσλα κε ηηο 
εθηηκήζεηο ησλ Σπγθνηλσληνιφγσλ, ην νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ θφζηνο ησλ λεθξψλ, 
ηξαπκαηηψλ θαη πιηθψλ δεκηψλ ησλ θαηαγεγξακκέλσλ νδηθψλ αηπρεκάησλ κε 
παζφληεο ζηελ Ειιάδα μεπεξλάεη ηα 3 δηο € εηεζίωο (θαη ελδερνκέλσο 
ηξηπιαζηάδεηαη εάλ ππνινγηζηεί ν πξαγκαηηθφο αξηζκφο ησλ παζφλησλ αιιά θαη ηα 
αηπρήκαηα κε πιηθέο δεκηέο κφλν).   
 
Πίνακας 1. Βαζικοί Γείκηες Οδικής Αζθάλειας ζηεν Δλλάδα και ζηεν Δσρώπε (πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., EC-CARE) 
 
Ελλάδα 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Μεηαβολή

Νεκροί 2.037 1.880 1.634 1.605 1.670 1.658 1.657 1.612 1.553 1.456 1.258 -38%

Τρασμαηίες 30.763 26.336 22.459 20.737 20.179 22.048 20.675 19.766 19.010 18.641 19.108 -38%

Αηστήμαηα 23.001 19.671 16.809 15.751 15.547 16.914 16.019 15.499 15.083 14.789 15.032 -35%

Οτήμαηα (εκ.) 5,06 5,39 5,69 5,97 6,30 6,64 7,00 7,38 7,73 7,91 8,25 63%

Νεκροί/εκ.καη. 187 172 149 146 151 150 149 144 138 129 112 -40%

Εσρώπη-27

Νεκροί 56.047 53.909 53.090 49.857 46.836 45.131 42.952 42.495 38.877 35.041 30.921 -45%

Οτήμαηα (εκ.) 244,22 251,33 223,99 211,70 220,89 226,66 237,61 313,35 305,38 307,69 309,72 27%

Νεκροί/εκ.καη. 116 111 110 102 96 92 87 86 78 70 61 -47%  
 
Σηελ Ειιάδα, ζην δεχηεξν κηζφ ηνπ πξνεγνχκελνπ αηψλα, ν αξηζκφο ησλ νδηθψλ 
αηπρεκάησλ θαη ησλ παζφλησλ ζε απηά απμαλφηαλ ζπλερψο έσο ηα κέζα ηεο 
δεθαεηίαο ηνπ 90, σο απνηέιεζκα ηεο κεγάιεο αχμεζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ 
θπθινθνξνχλησλ νρεκάησλ, ηεο αιφγηζηεο νξγάλσζεο ηεο θπθινθνξίαο, ηεο 
αλεπάξθεηαο ησλ ππνδνκψλ θαη ηεο έιιεηςεο ππεχζπλεο νδηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ 
νδεγψλ. Απφ ην 1996, ν εηήζηνο αξηζκφο ησλ λεθξψλ ζηα νδηθά αηπρήκαηα (2.500) 
άξρηζε λα κεηψλεηαη θαη ζηαζεξνπνηήζεθε θαηαξρήλ ζην επίπεδν ησλ 1.600 λεθξψλ 
ζηα κέζα ηεο πεξαζκέλεο δεθαεηίαο. Τα ηειεπηαία ηέζζεξα ρξφληα κεηψζεθε εθ λένπ 
θαη έθηαζε  ζην ζεκεξηλφ επίπεδν ησλ 1.100 λεθξψλ.  Απηή ε ζεκαληηθή κείωζε 
θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαπεληαεηία νθείιεηαη αθελφο ζηνλ ππεξδηπιαζηαζκφ ησλ 
θπθινθνξνχλησλ νρεκάησλ θαη ηηο ζπλεπαγφκελεο αιιαγέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 
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θπθινθνξίαο θαη ηεο θπθινθνξηαθήο παηδείαο ησλ νδεγψλ, θαη αθεηέξνπ ζηε κεξηθή 
θηλεηνπνίεζε ηεο Πνιηηείαο (ηδηαίηεξα ηεο Τξνραίαο θαηά ηελ πεξίνδν 1998 - 2004).  
Σεκαληηθφ ξφιν έρεη παίμεη επίζεο ηφζν ε αλαβάζκηζε θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία 
ηνπ θχξηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ηεο ρψξαο ζε απηνθηλεηφδξνκνπο, φζν θαη ε εμέιημε ηεο 
ηερλνινγίαο ησλ νρεκάησλ (παζεηηθή αζθάιεηα) ε νπνία ζπκβάιεη ζηε κείσζε ησλ 
ζπλεπεηψλ ησλ αηπρεκάησλ. Η ζεκαληηθή κείσζε ηεο ηειεπηαίαο ηεηξαεηίαο 
νθείιεηαη θαη ζηελ εηζαγσγή ηνπ λένπ ΚΟΚ ην 2007 αιιά θαη ζηελ νηθνλνκηθή θξίζε 
θαη ζηε ζπλεπαγφκελε ζεκαληηθή αιιαγή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο θπθινθνξίαο θαη 
ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ νδεγψλ. 
 
Οη επηδφζεηο απηέο ηεο Ειιάδαο δελ ήηαλ φκσο ηθαλέο γηα λα βειηηψζνπλ ηεο ζέζε 
ηεο αλάκεζα ζηα θξάηε ηεο Επξψπεο ησλ 27 αθνχ νη επηδφζεηο ησλ ππφινηπσλ 
θξαηψλ ήηαλ αθφκε θαιχηεξεο, σο απνηέιεζκα ηφζν ησλ ζπζηεκαηηθψλ 
πξνζπαζεηψλ ησλ Αξρψλ απηψλ ησλ θξαηψλ φζν θαη ηεο γεληθφηεξεο βειηίσζεο 
ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ θαη ηεο ζπλεπαγφκελεο θπθινθνξηαθήο παηδείαο ησλ 
Επξσπαίσλ πνιηηψλ. Σε αληίζεζε κε ηνπο πεξηζζφηεξνπο επξσπαίνπο, νη Έιιελεο 
πνιίηεο εμαθνινπζνχλ λα  κελ έρνπλ αληηιεθζεί φηη κέζα ζηελ πνιππινθφηεηα ηεο 
θπθινθνξίαο πεδψλ θαη νρεκάησλ, ηαρύηεηα θαη αζθάιεηα δελ είλαη δπλαηόλ λα 
ζπλππάξμνπλ (εμαίξεζε κπνξεί λα απνηειέζνπλ ηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο θαη ζε 
έλα βαζκφ θαη νη απηνθηλεηφδξνκνη). Οδεγνχλ επηζεηηθά θαη κε ηαρχηεηα αθαηάιιειε 
γηα ηηο επηθξαηνχζεο θπθινθνξηαθέο ζπλζήθεο, φπσο θαη νη πεξηζζφηεξνη γχξσ 
ηνπο, ζεσξψληαο φηη ηα νδηθά αηπρήκαηα ζπκβαίλνπλ κφλν ζηνπο άιινπο θαη πνηέ 
ζηνπο ίδηνπο. 
 
Τελ ηειεπηαία δεθαεηία εθπνλήζεθαλ ζηξαηεγηθά ζρέδηα νδηθήο αζθάιεηαο (ΕΜΠ 
2001, 2005), ηα νπνία εηζήγαγαλ ηελ αλάγθε γηα έλαλ πην νξγαλσκέλν ηξφπν 
αληηκεηψπηζεο ηεο νδηθήο αζθάιεηαο ζηελ Ειιάδα.  Σην πιαίζην ησλ ζρεδίσλ απηψλ 
πινπνηήζεθαλ αξθεηέο δξάζεηο αιιά ε ζπλνιηθή εθαξκνγή ηνπο ήηαλ πιεκκειήο θαη 
ηα απνηειέζκαηα θαηψηεξα ησλ ζηφρσλ πνπ ηέζεθαλ. Σην Σηξαηεγηθό Σρέδην 
2011-2020 (ΕΜΠ, 2011) πηνζεηήζεθε ν Επξσπατθφο ζηφρνο ηεο κείσζεο θαηά 50% 
ηνπ αξηζκνχ ησλ λεθξψλ έσο ην 2020, πξνηάζεθε κία λέα απνηειεζκαηηθή δνκή 
δηαρείξηζεο ησλ πξνηεηλφκελσλ κέηξσλ νδηθήο αζθάιεηαο θαη εηζήρζεθε γηα πξψηε 
θνξά ζηελ Ειιάδα ε έλλνηα ηεο παηδείαο νδηθήο αζθάιεηαο, σο βαζηθφο ζθνπφο ηεο 
πνιηηηθήο νδηθήο αζθάιεηαο ζηελ Ειιάδα.  Η αλάιπζε θαη νη πξνηάζεηο ηνπ 
ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ 2011-2020 ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ζηηο παξνχζεο ζέζεηο ηνπ 
ΣΕΣ. 
 
 
2. Πξνβιήκαηα θαη αηηίεο 
 
Ο θαηάινγνο κε ηα πξνβιήκαηα νδηθήο αζθάιεηαο ζηελ Ειιάδα είλαη καθξχο.  
Όκσο άιια πξνβιήκαηα έρνπλ κεγάιε ζπλεηζθνξά ζηνπο αξηζκνχο ησλ 
αηπρεκάησλ θαη ησλ ζπκάησλ ζε απηά θαη άιια πξνβιήκαηα έρνπλ κηθξφηεξε έσο 
ειάρηζηε ζπλεηζθνξά.  Σχκθσλα κε ηηο εμεηδηθεπκέλεο αλαιχζεηο ησλ ζηνηρείσλ 
αηπρεκάησλ ζηελ Ειιάδα θαη ηε ζπγθξηηηθή ηνπο εμέηαζε κε αληίζηνηρεο αλαιχζεηο 
(EC-ERSO, ITF-IRTAD) απφ ηελ Επξσπατθή πξαγκαηηθφηεηα πξνθχπηεη φηη νη πην 

http://ec.europa.eu/transport/road_safety/specialist/index_en.htm
http://www.internationaltransportforum.org/Irtadpublic/index.html
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θξίζηκνη παξάγνληεο (θαηά ζεηξά 
ζεκαζίαο) πνπ ζπκβάινπλ ζηελ πξφθιεζε 
ησλ νδηθψλ αηπρεκάησλ θαη εηδηθά ησλ 
ζνβαξψλ αηπρεκάησλ, ζηελ Ειιάδα είλαη: 
  

 ε νδήγεζε κε πςειέο ηαρχηεηεο,  

 ηα πςειά πνζνζηά θπθινθνξίαο  
κνηνζηθιεηηζηψλ, 

 ηα ρακειά πνζνζηά ρξήζεο 
δψλεο θαη θξάλνπο, ηδίσο ζηνπο ζπλεπηβάηεο 

 ε αλνξγάλσηε θαη απξνζηάηεπηε 
θπθινθνξία επάισησλ ρξεζηψλ ηεο νδνχ, 

 ε νδήγεζε ππφ ηελ επήξεηα αιθνφι 
θαη κε ρξήζε θηλεηνχ ηειεθψλνπ, 

 ε γεληθεπκέλε επηζεηηθή νδήγεζε. 
 
 
Οη βαζηθέο γελεζηνπξγέο αηηίεο ηνπ πςεινχ αξηζκνχ νδηθψλ αηπρεκάησλ ζηελ 
Ειιάδα είλαη: 
 
• Η αζηπλφκεπζε δελ είλαη επαξθήο (ρσξηθά θαη ρξνληθά) θαη δελ γίλεηαη αληηιεπηή 

απφ ηνλ νδεγφ γηα λα αιιάμεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ, 
• Η νδηθή ππνδνκή θαη ε ζπλνιηθή νξγάλσζε ηνπ ρψξνπ θαη ηεο θπθινθνξίαο ζηηο 

πφιεηο είλαη πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηα ΙΦ θαη ζηελ ηαρχηεηα, αθήλνληαο ζην 
πεξηζψξην ηνπο επάισηνπο ρξήζηεο ηεο νδνχ (πεδνί, δηθπθιηζηέο, θιπ.) θαη ηελ 
αζθάιεηά ηνπο, 

• Τν ππεξαζηηθφ νδηθφ δίθηπν (εηδηθά ην επαξρηαθφ) έρεη αλεπαξθή ζπληήξεζε θαη 
αξθεηέο αηέιεηεο πνπ επηθπιάζζνπλ πνιιέο επηθίλδπλεο εθπιήμεηο ζηνπο 
νδεγνχο θαη ηαπηφρξνλα δελ ηνπο ζπγρσξνχλ ηα ιάζε, 

• Οη αλεπάξθεηεο ηεο Πνιηηείαο απνηεινχλ θαθφ παξάδεηγκα γηα ηνπο πνιίηεο, 
• Η αδηαθνξία ηεο Πνιηηείαο θαη ησλ πνιηηψλ γηα ηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ θαη ηε 

ζσζηή θπθινθνξηαθή ζπκπεξηθνξά, 
• Η πξνβνιή πξνηχπσλ θαθήο νδεγηθήο ζπκπεξηθνξάο (πξνβεβιεκέλα πξφζσπα, 

δηαθεκίζεηο απηνθηλήησλ, θιπ.). 
 
Τα βαζηθά ζεζκηθά πξνβιήκαηα νδηθήο αζθάιεηαο ζηελ Ειιάδα είλαη: 
 
• Η αλαπνηειεζκαηηθή νξγάλσζε ηεο Δεκφζηαο Δηνίθεζεο πνπ έρεη σο 

απνηέιεζκα ηελ αδπλακία ζσζηήο θαη ζε βάζνο ρξφλνπ εθαξκνγήο 
νπνηαζδήπνηε δξάζεο νδηθήο αζθάιεηαο, 

• Η αλππαξμία νξγαλσκέλσλ δνκψλ ηεο Πνιηηείαο κε επζχλε ηελ νδηθή αζθάιεηα 
θαη ε κε ινγνδνζία ησλ θνξέσλ ηεο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δξάζεσλ ηνπο κε 
απνηέιεζκα νη δξάζεηο λα είλαη πεξηνξηζκέλεο θαη ρσξίο ηα επηζπκεηά, πάληα, 
απνηειέζκαηα, 

• Η αλππαξμία θεληξηθνχ θνξέα νδηθήο αζθάιεηαο κε νπζηαζηηθή επζχλε, κε 
εμνπζία ζηηο ππεξεζίεο ηεο Πνιηηείαο θαη κε ινγνδνζία γηα ηηο δξάζεηο ηνπ, 

% Νεκρών 2009 Δλλάδα Δσρώπε-24

Δνηός καηοικεμένες

περιοτής

44% 39%

Πεδοί 14% 20%

Μοηοζικλεηιζηές 28% 15%

Νέοι οδεγοί

(18-24 εηών)

12% 11%

Ηλικιωμένοι οδεγοί

(>64 εηών)

9% 10%

Αηστήμαηα

ενός οτήμαηος

37% 31%

Πίνακας 2. Βαζικά ταρακηεριζηικά οδικών 
αηστεμάηων ζηεν Δλλάδα και ζηεν Δσρώπε 

(πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ, EC-CARE.) 
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• Η αλεπαξθήο ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ νδηθή αζθάιεηα ε νπνία ζπρλά εμαληιείηαη 
γξήγνξα ρσξίο νπζηαζηηθφ απνηέιεζκα, 

• Η αδπλακία θαηαλφεζεο πσο ε νδηθή αζθάιεηα είλαη επηζηήκε, κάιηζηα αξθεηψλ 
θαη δηαθνξεηηθψλ εηδηθνηήησλ, θαη φηη απαηηείηαη ζσζηή θαη δηαξθήο έξεπλα θαη 
ηεθκεξίσζε ησλ θάζε είδνπο απνθάζεσλ. 

 
 
3. Οη Πξνηάζεηο ηνπ ΣΕΣ 
 
Σήκεξα πνπ Ειιάδα βξίζθεηαη ζηε δίλε ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλωληθήο θξίζεο, 
ζα ήηαλ ιάζνο λα κελ δνζεί πξνηεξαηφηεηα ζε ζνβαξέο πξνζπάζεηεο γηα ηε 
βειηίσζε ηεο νδηθήο αζθάιεηαο, αθνχ ε κείσζε ησλ αηπρεκάησλ φρη κφλν 
ζπλεπάγεηαη κεγάια νηθνλνκηθά νθέιε γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία, αιιά 
πεξηιακβάλεη θαη επελδχζεηο πνπ νδεγνχλ ζηελ αλάπηπμε ηεο ρψξαο (νδηθά δίθηπα, 
θιπ.). Επηπιένλ, αξθεηέο ζεκαληηθέο δξάζεηο νδηθήο αζθάιεηαο, φπσο ε 
αζηπλφκεπζε δελ απαηηνχλ ζεκαληηθνχο πξνυπνινγηζκνχο, κπνξνχλ φκσο λα 
νδεγήζνπλ ζε ζεακαηηθά απνηειέζκαηα. 
 
Με βάζε ηελ παξαπάλσ ζπλνπηηθή αλάιπζε, ηα πνξίζκαηα ηνπ Σηξαηεγηθνχ 
Σρεδίνπ 2011-2020 θαη γεληθφηεξα ηε δηεζλή εκπεηξία ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ 
νδηθψλ αηπρεκάησλ, ν Σχιινγνο Ειιήλσλ  Σπγθνηλσληνιφγσλ κε ζπλερή παξνπζία 
ηα ηειεπηαία 35 ρξφληα ζηα ζπγθνηλσληαθά δεηήκαηα ηεο ρψξαο επηζεκαίλεη ηα 
απαξαίηεηα βήκαηα πνπ απαηηνχληαη λα γίλνπλ γηα λα αλαζηξαθεί ε πνιχ 
αξλεηηθή ζεκεξηλή θαηάζηαζε έηζη ψζηε κε ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα θαη ζε βάζνο 
ηνπιάρηζηνλ πεληαεηίαο, ην επίπεδν νδηθήο αζθάιεηαο ζηελ ρψξα καο λα πιεζηάζεη 
ηνλ Επξσπατθφ κέζν φξν. 
 
Μία απνηειεζκαηηθή πνιηηηθή νδηθήο αζθάιεηαο πξέπεη λα βαζίδεηαη θαηαξρήλ ζηε 
ζεκειηώδε αξρή πνπ πξνβιέπεη ηελ ελζωκάηωζε ηεο αζθαινύο νδήγεζεο 
ζε βάξνο ηεο ηαρύηεηαο ζε θάζε κηθξή ή κεγάιε επηινγή ηεο Πνιηηείαο θαη ησλ 
πνιηηψλ. Οη πνιίηεο νθείινπλ λα δηεθδηθήζνπλ αζθαιέζηεξεο ζπλζήθεο 
θπθινθνξίαο παληνχ (ζε βάξνο ηεο ηαρχηεηαο) θαη νη ηνπηθέο, πεξηθεξεηαθέο θαη 
θεληξηθέο Αξρέο νθείινπλ λα εγθαηαιείςνπλ ηηο ζπλήζεηέο ηνπο θαη λα εθπνλήζνπλ 
θαη λα εθαξκφζνπλ ζρέδηα βηψζηκεο θηλεηηθφηεηαο ελζσκαηψλνληαο θαηά 
πξνηεξαηφηεηα φιεο ηηο απαξαίηεηεο δξάζεηο νδηθήο αζθάιεηαο. Τειηθφο ζθνπφο 
πξέπεη λα είλαη ηφζν έλαο λένο ηξφπνο δηαρείξηζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ δεκφζηνπ 
ρψξνπ φζν θαη ε κεζνπξφζεζκε βειηίσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο φισλ ησλ ρξεζηψλ 
ηεο νδνχ.  Οη έλλνηεο ηνπ αζθαινχο ζπζηήκαηνο θαη ηεο παηδείαο νδηθήο αζθάιεηαο 
απνηεινχλ άιισζηε θαη βαζηθέο θαηεπζχλζεηο ηνπ λένπ εζληθνχ ζηξαηεγηθνχ 
ζρεδίνπ 2011-2020. 
 
Επηζεκαίλεηαη φηη ηφζν ζηελ Ειιάδα, φζν θαη δηεζλψο έρνπλ αλαπηπρζεί θαηά 
θαηξνχο δηάθνξνη θαηάινγνη κε κέηξα θαη δξάζεηο νδηθήο αζθάιεηαο, ζπρλά φκσο 
ρσξίο λα ηίζεληαη πξνηεξαηφηεηεο ζε εθείλεο ηηο δξάζεηο κε ηε ζεκαληηθφηεξε 
επηξξνή ζηε βειηίσζε ηεο νδηθήο αζθάιεηαο, ελψ πνιιέο θνξέο αλακηγλχνληαη 
κέηξα βξαρππξφζεζκνπ ραξαθηήξα κε καθξνπξφζεζκεο δξάζεηο θαη πξνγξάκκαηα, 
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ρσξίο ζπγθεθξηκέλν ηξφπν εθαξκνγήο, ψζηε ηειηθά ε ζπληζηακέλε πνιηηηθή λα 
κνηάδεη πεξηζζφηεξν κε θαηάινγν επρψλ παξά κε ζπγθεθξηκέλα βήκαηα επίηεπμεο 
ησλ ζηφρσλ πνπ ηίζεληαη. Αληίζεηα ζε απηή ηελ εχθνιε πξαθηηθή, ν Σχιινγνο 
Ειιήλσλ Σπγθνηλσληνιφγσλ ηεξάξρηζε ηε ζπνπδαηφηεηα θαη ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο 
ησλ απαξαίηεησλ δξάζεσλ θαη πξνηείλεη ηηο παξαθάησ δξάζεηο πξνηεξαηόηεηαο 
(θαηά ζεηξά ζεκαζίαο): 
 
1. Η δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία κίαο Κεληξηθήο Δεκόζηαο Αξρήο κε ζπλνιηθή 

επζχλε γηα φιεο ηηο δξάζεηο νδηθήο αζθάιεηαο ζηελ Ειιάδα θαη ηαθηηθή ινγνδνζία 
γηα ηελ πξφνδν ησλ δξάζεσλ θαη ηελ επηξξνή ηνπο ζηε βειηίσζε ηεο νδηθήο 
αζθάιεηαο, απνηειεί ηελ πξψηε θαη ζεκειηψδε δξάζε.  Π.ρ. ηνλ ξφιν απηφ ζα 
κπνξνχζε λα παίμεη κία Γεληθή Γξακκαηεία Οδηθήο Αζθάιεηαο ππφ ηελ 
θαζνδήγεζε ηεο Δηππνπξγηθήο Επηηξνπήο, κε ηηο θαηάιιειεο αξκνδηφηεηεο θαη 
ηελ θαηάιιειε επηζηεκνληθή θαη ηερληθή ππνζηήξημε.  Η Αξρή απηή ζα είλαη 
ππεχζπλε γηα: 
- ηε ζέζπηζε θαη αλαζεψξεζε ησλ ζηφρσλ, 
- ηε δηαζθάιηζε θαη θαηαλνκή ησλ πφξσλ, 
- ην ζπληνληζκφ θαη ηνλ έιεγρν ηεο εθαξκνγήο ησλ δξάζεσλ απφ ηνπο θνξείο ηεο 

Πνιηηείαο, 
- ηελ επηθνηλσληαθή πξνψζεζε ηεο αζθαινχο ζπκπεξηθνξάο θαη 
- ηελ ηαθηηθή ινγνδνζία ζηελ Πνιηηεία θαη ζηνπο πνιίηεο. 

 Φσξίο ηε ιεηηνπξγία ηεο Κεληξηθήο Δεκφζηαο απηήο Αξρήο, δελ ππάξρνπλ 
νπζηαζηηθέο ειπίδεο γηα ηε βειηίσζε ηεο νδηθήο αζθάιεηαο ζηελ Ειιάδα αθνχ 
φιεο νη αξκφδηεο ππεξεζίεο ζε θεληξηθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν ζα 
ζπλερίζνπλ ηελ φπνηα πξνζπάζεηα γηα ηα νδηθά αηπρήκαηα,  ρσξίο θαλέλαλ 
έιεγρν, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ εχθνιε δηθαηνινγία ηεο "έιιεηςεο ζπληνληζκνχ", 
ελψ ηα θάζε είδνπο ζπκβνπιεπηηθά φξγαλα (ΕΣΟΑ, Δηαθνκκαηηθή Επηηξνπή) ζα 
ζπλερίζνπλ λα δηαηππψλνπλ επρέο ζηνλ αέξα ρσξίο θαλέλαλ απνδέθηε. 

 
2. Η εληαηηθνπνίεζε ηεο αζηπλόκεπζεο γηα ηελ νδηθή αζθάιεηα απφ ηελ 

Τξνραία κε έκθαζε ζηηο πεξηζζφηεξν επηθίλδπλεο παξαβάζεηο ζπκπεξηθνξάο, 
φπσο ε ηαρχηεηα, ε ρξήζε ηεο δψλεο θαη ηνπ θξάλνπο θαη ε νδήγεζε ππφ ηελ 
επήξεηα αιθνφι ή κε ρξήζε θηλεηνχ ηειεθψλνπ απνηειεί ίζσο ηελ 
θαζνξηζηηθφηεξε δξάζε γηα ηελ άκεζε κείσζε ησλ αηπρεκάησλ.  Η ζσζηά 
ζρεδηαζκέλε, ζπζηεκαηηθή θαη ζπλερήο αζηπλφκεπζε πνπ ζηνρεχεη ζηηο 
επηθίλδπλεο παξαβάζεηο γηα ηελ νδηθή αζθάιεηα θαη φρη ζηελ ηπθιή εθαξκνγή 
ελφο γξαθεηνθξαηηθνχ ΚΟΚ, είλαη απνδεδεηγκέλα ην θαηεμνρήλ κέηξν πνπ κπνξεί 
λα νδεγήζεη ζε ζεακαηηθή βειηίσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ νδεγψλ θαη ζε αθφκε 
ζεακαηηθφηεξε κείσζε ησλ λεθξψλ θαη ηξαπκαηηψλ ησλ νδηθψλ αηπρεκάησλ. Ο 
ζηφρνο ηεο απνηειεζκαηηθήο αζηπλφκεπζεο γηα βειηίσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ 
νδεγνχ πξνυπνζέηεη: 
-  ν λένο ΚΟΚ λα πξνβιέπεη ρακειά πξφζηηκα κε πνιινχο ειέγρνπο θαη φρη 

πςειά πξφζηηκα κε ειάρηζηνπο ειέγρνπο, ηδηαίηεξα ζηελ επνρή ηεο 
νηθνλνκηθήο θξίζεο, 

- ηε ζπζηεκαηηθή ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ (θάκεξεο θαηαγξαθήο παξαβάζεσλ, 
θιπ.), νη νπνίεο νδεγνχλ θαη ζε πνιχ νηθνλνκηθφηεξε αζηπλφκεπζε, 
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- ηελ απινπνίεζε ηνπ πθηζηάκελνπ πνιχπινθνπ ζπζηήκαηνο βεβαίσζεο ηεο 
παξάβαζεο θαη είζπξαμεο ησλ πξνζηίκσλ αιιά θαη επηβνιήο φισλ ησλ 
θπξψζεσλ (βαζκνί πνηλήο ΣΕΣΟ, θιπ.) κε ηξφπν απφιπην θαη δηαθαλή, 

- ηε ιεπηνκεξή θαηαγξαθή θαη δεκνζηνπνίεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ παξαβάζεσλ, 
ησλ ειέγρσλ θαη εηδηθά ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ειέγρσλ απηψλ κε ζηφρν φρη 
κφλν λα κελ αηνλήζεη ε αζηπλφκεπζε αιιά θαη ηελ θαιχηεξε απνδνρή ηεο απφ 
ηνπο ρξήζηεο ηεο νδνχ (νδεγνί, επηβάηεο, πεδνί), 

- ηε ζσζηή θαη ζηνρεπκέλε εθπαίδεπζε ησλ ηξνρνλφκσλ θαζψο θαη ηνλ 
θαηάιιειν εμνπιηζκφ γηα φιεο ηηο παξαπάλσ δξάζεηο. 

 
3. Η ζπζηεκαηηθή παξαθνινύζεζε ηεο εθαξκνγήο ησλ δξάζεσλ, ηνπ επηπέδνπ 

νδηθήο αζθάιεηαο θαη φισλ ησλ παξαγφλησλ πνπ ην επεξεάδνπλ απνηειεί ην 
θαηεμνρήλ εξγαιείν δηνίθεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο νδηθήο αζθάιεηαο ζηελ Ειιάδα.  
Η ζπιινγή, επεμεξγαζία, αλάιπζε θαη δεκνζηνπνίεζε ησλ θαηάιιεισλ 
ζηνηρείσλ επηηξέπεη φρη κφλν ηε ζσζηή ηεθκεξίσζε ησλ απνθάζεσλ γηα ηελ 
εθαξκνγή ησλ δξάζεσλ θαη ηελ απνθπγή ησλ αλαπνηειεζκαηηθψλ κέηξσλ, αιιά 
θαη ηνλψλεη ηηο πξνζπάζεηεο ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ πνιηηψλ λα ζπλερίζνπλ λα 
αγσλίδνληαη γηα ηε κε θάζε ηξφπν θαη ζπζία κείσζε ησλ νδηθψλ αηπρεκάησλ. 

 Γηα ηνλ ιφγν απηφ ρξεηάδεηαη λα ζπιιέγνληαη θαη είλαη δηαζέζηκα ζσζηά θαη 
αμηφπηζηα ζηνηρεία θαζψο θαη εμεηδηθεπκέλε έξεπλα θαη αλαιχζεηο αμηνιφγεζεο 
ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ κέηξσλ ψζηε λα ζηακαηήζεη επηηέινπο ε επηπφιαηα 
θαη αηεθκεξίσηε εθαξκνγή αθαηάιιεισλ κέηξσλ κε ζπαηάιε ζεκαληηθψλ 
θνλδπιίσλ ρσξίο απνηέιεζκα αιιά θαη ε απνθπγή ινγνδνζίαο απφ φινπο ηνπο 
δεκφζηνπο αιιά θαη ηδησηηθνχο θνξείο. 

 
4. Η αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ελόο απνηειεζκαηηθνύ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο 

ηεο νδηθήο ππνδνκήο, απνηειεί ηε βάζε γηα ηελ εδξαίσζε φρη κφλν αζθαιψλ 
ζπλζεθψλ νδήγεζεο ζην νδηθφ δίθηπν ηεο ρψξαο αιιά θαη ηεο εκπηζηνζχλεο ηνπ 
ρξήζηε ηεο νδνχ φηη ζε έλα πεξηβάιινλ πνπ ηνλ ζέβνληαη, πξέπεη λα ζέβεηαη ηνλ 
εαπηφ ηνπ θαη ηνπο άιινπο. Τν ζχζηεκα δηαρείξηζεο ηεο νδηθήο ππνδνκήο ζηελ 
Ειιάδα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηε ζπζηεκαηηθή εθαξκνγή ησλ δηεζλψο απνδεθηψλ 
πξνηχπσλ δηαρείξηζεο νδηθήο ππνδνκήο, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηελ κε 
ζπζηεκαηηθφ ηξφπν νξγάλσζε, ζπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία ηεο ππνδνκήο, φπσο: 

 - ν έιεγρνο νδηθήο αζθάιεηαο (ζηε θάζε ηεο κειέηεο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο), 
 - ε πξνιεπηηθή θαη ε έθηαθηε ζπληήξεζε, 
 - νη επεκβάζεηο ζηηο επηθίλδπλεο ζέζεηο, 
 - ε δηαρείξηζε ησλ ζπκβάλησλ θαη αηπρεκάησλ 
 - ε αμηνιφγεζε νδηθήο αζθάιεηαο θαη 
 - νη κειέηεο επηπηψζεσλ νδηθήο αζθάιεηαο θάζε έξγνπ θαη επέκβαζεο. 
 Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ παξαπάλσ είλαη πξψηα απφ φια απαξαίηεηε ε άκεζε θαη 

ζνβαξή εηνηκαζία απφ ην ΥΥΠΜΕΔΙ ησλ απαξαίηεησλ απιψλ θαη εθαξκφζηκσλ 
πξνδηαγξαθψλ θαη νδεγηψλ γηα ηελ θαηαζθεπή έξγσλ θαη επεκβάζεσλ θαη ησλ 
αληίζηνηρσλ εγρεηξηδίσλ θαιψλ (θαη φρη βέιηηζησλ) πξαθηηθψλ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη εθείλσλ πνπ αθνξνχλ ζηηο πεξηνρέο εθηέιεζεο έξγσλ 
αιιά θαη ζηε δηαρείξηζε ησλ ζπκβάλησλ.  Γηα ηνλ ιφγν απηφ πξέπεη λα 
αμηνπνηεζεί ην πινχζην ζρεηηθφ επηζηεκνληθφ πιηθφ πνπ ππάξρεη ζηελ Ειιάδα θαη 
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δηεζλψο. Ιδηαίηεξε έκθαζε πξέπεη λα δνζεί ζηε δεκηνπξγία ελφο νδηθνχ 
πεξηβάιινληνο εχθνια θαηαλνεηνχ (εηδηθά γηα ηνπο άπεηξνπο θαη ηνπο 
ειηθησκέλνπο νδεγνχο) θαη ρσξίο εθπιήμεηο γηα ηνλ νδεγφ θαζψο θαη 
ζπγρσξεηηθφ γηα ηα ιάζε ηνπ. 

 Σηε ζπλέρεηα, φιεο νη θεληξηθέο, πεξηθεξεηαθέο θαη ηνπηθέο ππεξεζίεο ηεο ρψξαο 
πξέπεη λα εθαξκφζνπλ ζπζηεκαηηθά ηηο λέεο πξνδηαγξαθέο θαη νδεγίεο ηφζν ζε 
φια ηα έξγα θαη επεκβάζεηο, φζν θαη ζην πιαίζην ηεο ζπληήξεζεο ηνπ νδηθνχ 
δηθηχνπ επζχλεο ηνπ (εμνπιηζκφο, νδφζηξσκα, θσηηζκφο, δηαγξακκίζεηο θιπ), 
έηζη ψζηε ζε βάζνο ρξφλνπ κηαο δεθαεηίαο ε νδηθή ππνδνκή ηεο ρψξαο λα 
ιεηηνπξγεί πιένλ κε θνηλά θαη ζσζηά ραξαθηεξηζηηθά. Η ρξεκαηνδφηεζε θάζε 
έξγνπ νδηθήο ππνδνκήο πξέπεη λα εγθξίλεηαη κεηά απφ ηελ επηηπρεκέλε εθηέιεζε 
ησλ παξαπάλσ δηαδηθαζηψλ ειέγρνπ. 

 
5. Ο ξηδηθόο επαλαζρεδηαζκόο ηεο νδηθήο ππνδνκήο θαη θπθινθνξίαο ζηηο 

πόιεηο απνηειεί ηε ζεκειηψδε ππνρξέσζε θάζε Δεκνηηθήο Αξρήο γηα λα 
ζηακαηήζεη ε ζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηεο πφιεο κε ηπθιή πξνηεξαηφηεηα ζηα 
απηνθίλεηα, ζηελ ηαρχηεηα θαη ζπλεπψο ζηα αηπρήκαηα. Μάιηζηα, ν 
επαλαζρεδηαζκφο απηφο πξέπεη λα εληαρζεί κέζα ζε νινθιεξσκέλα ζρέδηα 
βηψζηκεο αζηηθήο θηλεηηθφηεηαο. Η αζθαιήο θίλεζε ησλ πεδψλ, κε δηεπξπκέλα θαη 
ειεχζεξα απφ πάζεο θχζεο αληηθείκελα, πεδνδξφκηα θαη δηαζθαιηζκέλεο 
δηαδξνκέο θαη δηαβάζεηο είλαη κία πξψηε πξνηεξαηφηεηα αθνινπζνχκελε απφ ηε 
δεκηνπξγία ππνδνκήο γηα ηελ αζθαιή θίλεζε ησλ πνδειάησλ, ηδηαίηεξα ζηνπο 
θφκβνπο.  Επηπιένλ, είλαη απαξαίηεην λα εθπνλεζνχλ θαη λα εθαξκνζηεί ε 
πξψηε γεληά θαηάιιεισλ ζρεδίσλ γηα ηελ αζθαιή θπθινθνξία ησλ κνηνζηθιεηψλ 
ζε θάζε πφιε. 

 Η πξνζηαζία ησλ επάισησλ ρξεζηψλ ηεο νδνχ (πεδνί, δηθπθιηζηέο, ειηθησκέλνη, 
θιπ.) απφ ηα ιάζε ηα δηθά ηνπο αιιά θαη ησλ άιισλ ρξεζηψλ ηεο νδνχ πξέπεη λα 
ελζσκαησζεί ζηνλ επαλαζρεδηαζκφ ηεο νδηθήο ππνδνκήο θάζε πφιεο (ηδηαίηεξα 
ζηνπο θφκβνπο) κε έκθαζε ζηηο ζχγρξνλεο αξρέο ηεο βηψζηκεο αζηηθήο 
θηλεηηθφηεηαο θαη φρη κε απνζπαζκαηηθά θαη ηειηθψο ρσξίο απνηέιεζκα κέηξα. 

 Γηα ηνλ ιφγν απηφ είλαη απαξαίηεην λα εηνηκαζηνχλ απφ ην ΥΥΠΜΕΔΙ θαη λα 
εθαξκνζηνχλ απφ ηνπο Δήκνπο νη ζρεηηθέο αξρέο, πξνδηαγξαθέο θαη νδεγίεο 
επεκβάζεσλ ζηελ αζηηθή νδηθή ππνδνκή θαη θπθινθνξία κε βάζε θαη ηηο δηεζλείο 
θαιέο πξαθηηθέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ πνπ αθνξνχλ ηελ ππνδνκή γηα 
αζθαιή θπθινθνξία πεδψλ θαη πνδειαηψλ.  Ιδηαίηεξε ζεκαζία θαη ζε απηήλ ηελ 
πεξίπησζε έρνπλ νη ζπζηεκαηηθνί έιεγρνη θαιήο εθαξκνγήο θαη αμηνιφγεζεο ησλ 
επεκβάζεσλ γηα ηελ επέθηαζε ησλ επηηπρεκέλσλ κέηξσλ θαη ηελ απνθπγή 
εθείλσλ πνπ δελ θέξλνπλ απνηειέζκαηα. 

 
6. Ο ζρεδηαζκφο θαη εθαξκνγή κηαο νινθιεξωκέλεο πνιηηηθήο πξνώζεζεο ηεο 

αζθαινύο νδεγηθήο ζπκπεξηθνξάο πνπ ζα ζηνρεχεη αθελφο λα γίλεη 
θαηαλνεηή ε εγγελήο επηθηλδπλφηεηα ηεο νδήγεζεο θαη αθεηέξνπ λα γίλεη 
ζπλείδεζε θάζε νδεγνχ, επηβάηε θαη πεδνχ ε ζσζηή θπθινθνξηαθή ζπκπεξηθνξά 
είλαη κηα δηαξθήο πξνζπάζεηα ηφζν ηεο Πνιηηείαο φζν θαη ησλ ίδησλ ησλ πνιηηψλ 
πνπ ζηνρεχνπλ ζε κηα θνηλσλία επζχλεο θαη επεκεξίαο. 
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 Γηα πην άκεζα απνηειέζκαηα είλαη απαξαίηεηε ε ζπζηξάηεπζε δεκφζησλ θαη 
ηδησηηθψλ θνξέσλ κε έλα θνηλφ θαη δπλαηφ επηθνηλσληαθφ κήλπκα γηα λα 
ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φινη φηη ηα αηπρήκαηα αθνξνχλ φινπο θαη φηη είλαη 
απαξαίηεηε ε αιιαγή ζπκπεξηθνξάο, νη ρακειφηεξεο ηαρχηεηεο παληνχ, ε 
ζπγθέληξσζε ζηελ νδήγεζε ρσξίο αιθνφι θαη θηλεηφ θαη ε ζπλερήο ρξήζε δψλεο 
θαη θξάλνπο.  Οη εθζηξαηείεο απηέο πξέπεη λα ζηνρεχνπλ φρη κφλν φιεο ηηο νκάδεο 
επάισησλ ρξεζηψλ ηεο νδνχ (πεδνί, κνηνζηθιεηηζηέο, παηδηά, λεαξνί θαη 
ειηθησκέλνη νδεγνί) αιιά θαη εθείλνπο πνπ απεηινχλ ηηο νκάδεο απηέο (νδεγνί ΙΦ, 
θνξηεγψλ, θιπ.).  Η ζπζηξάηεπζε απηή πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζε ζνβαξνχο 
πξνυπνινγηζκνχο επηθνηλσλίαο γηα κεγάιε ζπρλφηεηα πξνβνιήο ζε βάζνο 
ρξφλνπ. Επηπιένλ, νη εθζηξαηείεο απηέο γηα λα έρνπλ απμεκέλε 
απνηειεζκαηηθφηεηα πξέπεη πάληνηε λα ζπλδπάδνληαη θαη κε ηηο ππφινηπεο 
δξάζεηο αζηπλφκεπζεο, επεκβάζεσλ ζηελ ππνδνκή, θιπ.  

 Γηα πην καθξνπξφζεζκα απνηειέζκαηα είλαη απαξαίηεηε αθελφο ε θαιχηεξε 
εθπαίδεπζε ησλ ππνςεθίσλ θαη λέσλ νδεγψλ θαη αθεηέξνπ ε κε θάζε ηξφπν 
ελίζρπζε ηεο θπθινθνξηαθήο αγσγήο ζην ζρνιείν, ζην ζπίηη, ζηε δνπιεηά θαη ζε 
φιε ηελ θαζεκεξηλφηεηα, ψζηε ε ζσζηή ζπκπεξηθνξά ζηνλ δξφκν λα γίλεηαη 
ζπλείδεζε απφ λσξίο γηα φινπο. 

 Πάλησο, ε πην απνηειεζκαηηθή επηθνηλσληαθή πνιηηηθή θαη θπθινθνξηαθή αγσγή 
είλαη ε ζπλερήο θαη εκθαλήο πξνζπάζεηα ηεο Πνιηηείαο γηα αζθαιέζηεξεο 
ζπλζήθεο θπθινθνξίαο κε ηε θηιφηηκε εθαξκνγή φισλ ησλ πξνεγνχκελσλ 
δξάζεσλ. 

 
Γηα λα θέξνπλ φιεο νη παξαπάλσ δξάζεηο πξνηεξαηφηεηαο βξαρππξφζεζκα θαη 
καθξνπξφζεζκα απνηειέζκαηα βειηίσζεο ηεο νδηθήο αζθάιεηαο ζηελ Ειιάδα είλαη 
απαξαίηεην λα εθαξκνζηνχλ ζπζηεκαηηθά θαη λα είλαη νπσζδήπνηε εληαγκέλεο 
κέζα ζην πιαίζην ηωλ επξύηεξωλ πνιηηηθώλ ζρεδηαζκνύ ηνπ ρώξνπ θαη ηεο 
θηλεηηθόηεηαο κέζα θαη έμσ απφ ηηο πφιεηο.  Παξάιιεια φκσο, φινη νη αξκφδηνη 
Κπβεξλεηηθνί θαη κε θνξείο νθείινπλ λα εληαηηθνπνηήζνπλ ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο γηα 
ηελ εθαξκνγή ηφζν ησλ παξαπάλσ δξάζεσλ φζν θαη φισλ ησλ δξάζεσλ ηεο 
αξκνδηφηεηάο ηνπο. 
 
Οη Έιιελεο Σπγθνηλωληνιόγνη δειψλνπλ απεξίθξαζηα ηελ βνχιεζή ηνπο  λα 
ζπλεηζθέξνπλ κε θάζε ηξφπν πξνο ηελ θαηεχζπλζε εθαξκνγήο φισλ ησλ 
παξαπάλσ δξάζεσλ πξνηεξαηφηεηαο.  Επηπιένλ, ζα ζπλερίζνπλ αθφκα εληνλφηεξα 
λα αλαιακβάλνπλ πξσηνβνπιίεο επηζηεκνληθήο ηεθκεξίσζεο, ελεκέξσζεο θαη 
επαηζζεηνπνίεζεο Πνιηηείαο θαη πνιηηψλ θαη ζα ελεξγνπνηήζνπλ φιεο ηηο δπλάκεηο 
ηνπο γηα ηελ πξνψζεζε ησλ πξνηεηλφκελσλ δξάζεσλ κε ηελ ειπίδα φηη ε 
αλζξψπηλεο δσέο πνπ ράλνληαη ζηνπο δξφκνπο ζα θαηαζηνχλ, θάπνηα ζηηγκή, 
πξνηεξαηφηεηα ηεο Ειιεληθήο Πνιηηείαο. 


