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Οι τεχνικές λύσεις και η εφαρµογή τους
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Τα βασικότερα προβλήµατα
•
•
•
•
•
•
•

Αποσπασµατικότητα στην εφαρµογή των κάθε είδους µέτρων
και έλλειψη συντονισµού
Έλλειψη συστηµατικής παρακολούθησης και αξιολόγησης
Έλλειψη συστηµατικής και συνεχούς αστυνόµευσης
Ελλείψεις του οδικού δικτύου και ανεπαρκής συντήρησή του
Έλλειψη αποτελεσµατικού συστήµατος εκπαίδευσης και
ενηµέρωσης
Έλλειψη αξιόπιστου συστήµατος τεχνικού ελέγχου οχηµάτων
Ανεπαρκές σύστηµα περίθαλψης τραυµατιών

Στόχος
Προσδιορισµός των τεχνικών λύσεων
και ανάλυση του τρόπου εφαρµογής τους

Μεθοδολογία
• ευρεία βιβλιογραφική ανασκόπηση
• εµπειρίες από τη διεθνή και την ελληνική πραγµατικότητα
• απόψεις ειδικών
• σειρά ερευνητικών έργων του Τοµέα ΜΣΥ ΕΜΠ
έµφαση στις τεχνικές λύσεις µε αποδεδειγµένη την ποσοτικοποιηµένη επιρροή
τους στη µείωση των οδικών ατυχηµάτων και της σοβαρότητάς τους.

Οι τεχνικές λύσεις
1. Βελτίωση του οδικού περιβάλλοντος
2. Βελτίωση των οχηµάτων
3. Βελτίωση της συµπεριφοράς των χρηστών της οδού
4. Αποτελεσµατικότερη αστυνόµευση
5. Αποτελεσµατικότερη αντιµετώπιση µετά το ατύχηµα

1. Βελτίωση του οδικού περιβάλλοντος
•
•
•
•

Επικίνδυνες θέσεις
Τακτική συντήρηση και ολοκληρωµένη διαχείριση ταχυτήτων
Σήµανση (ιδιαίτερα στις θέσεις εργασιών επί της οδού)
Αντιολισθηρότητα, ασφάλιση, ηλεκτροφωτισµός

• Ιεράρχηση οδικών δικτύων και διαχείριση χρήσεων γης
• Μέτρα χαµηλού κόστους στις αστικές περιοχές
• Συστηµατικοί έλεγχοι οδικής ασφάλειας
• Εισαγωγή νέων τεχνολογιών
• Σύνταξη οδηγιών και κανονισµών µετά από έρευνα

2. Βελτίωση των οχηµάτων
•
•
•
•
•
•
•

Αναβάθµιση του συστήµατος τεχνικού ελέγχου των οχηµάτων
Εντατικοποίηση των τυχαίων ελέγχων
Κίνητρα (φορολογικά) για την απόκτηση εξοπλισµού ασφαλείας
Κίνητρα για την ανανέωση του στόλου των ατυχηµάτων
Καθιέρωση χρήσης φιλικών προς τον πεζό προφυλακτήρων
Προώθηση των εφαρµογών της τηλεµατικής επί των οχηµάτων

• Καθιέρωση ειδικών συσκευών στα βαρέα οχήµατα
• Εκπαίδευση και εφαρµογή κανόνων για τη µεταφορά
επικίνδυνων φορτίων

3. Βελτίωση της συµπεριφοράς των χρηστών της οδού
• Αναβάθµιση του συστήµατος εκπαίδευσης και εξετάσεων
• Προγράµµατα συστηµατικής κυκλοφοριακής αγωγής
• Ολοκληρωµένες εκστρατείες ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης
• Προγράµµατα Οδικής Ασφάλειας ευάλωτων χρηστών της οδού
• Βελτίωση και αποτελεσµατική εφαρµογή του θεσµικού πλαισίου
• Συστηµατική καταγραφή και έρευνα

4. Αποτελεσµατικότερη αστυνόµευση
• Αύξηση της συχνότητας και της τυχαιότητας των ελέγχων
• Εισαγωγή έξυπνου συστήµατος προστίµων
• Ορθολογική οργάνωση του συστήµατος διαχείρισης κλήσεων
• Αναβάθµιση εξοπλισµού Τροχαίας
• Επικοινωνιακή πολιτική για τον ρόλο της Τροχαίας
• Εκπαίδευση τροχονόµων για την οδική ασφάλεια
• Βελτίωση των υπηρεσιών της Πυροσβεστικής

5. Αποτελεσµατικότερη αντιµετώπιση µετά το ατύχηµα
•
•
•
•
•

Οργάνωση και συντονισµός υπηρεσιών επέµβασης
Κατάλληλη χωροταξική κατανοµή µονάδων επέµβασης
Σχέδια επέµβασης και τοπικά κέντρα συντονισµού
∆ηµιουργία αποτελεσµατικού δικτύου κλήσης έκτακτης ανάγκης
Κατάλληλος εξοπλισµός µονάδων επέµβασης

• Βελτίωση άµεσης περίθαλψης τραυµατιών στα νοσοκοµεία
• Έρευνα για την αντιµετώπιση των συνεπειών
• Συστηµατική εκπαίδευση σε πρώτες βοήθειες

Η εφαρµογή των λύσεων

• Ολοκληρωµένο µακροπρόθεσµο πρόγραµµα
• Προϋπολογισµός αντάξιος των στόχων
• Ενεργός συµµετοχή πολιτών και φορέων
• Συστηµατική παρακολούθηση

Ολοκληρωµένο µακροπρόθεσµο πρόγραµµα
• Συνολική πολιτική για την εξασφάλιση ασφαλούς κινητικότητας
• Ορίζοντας πενταετίας µε ποσοτικούς στόχους
• Συντονισµός από ∆ηµόσια Αρχή ανεξάρτητη των φορέων
υλοποίησης
• Κατάλληλη οργάνωση (διαδικασίες, προσωπικό, προϋπολογισµοί)
επιµέρους αρµόδιων φορέων υλοποίησης

Προϋπολογισµός αντάξιος των στόχων
• Συνέχεια και βάθος αντάξιο των στόχων του προγράµµατος
• Προϋπόθεση για τη δηµιουργία κλίµατος αποδοχής των µέτρων

Ενεργός συµµετοχή πολιτών και φορέων
• Συµµετοχή πολιτών και φορέων στην υλοποίηση των λύσεων
• Πρόβλεψη τακτικών συµβουλευτικών διαδικασιών
• Υλοποίηση τακτικών σωστά σχεδιασµένων ενηµερωτικών
εκστρατειών
• Κλίµα συνολικής αποδοχής και συστράτευσης

Συστηµατική παρακολούθηση
• ∆ιαχρονική παρακολούθηση του επιπέδου οδικής ασφάλειας
• Καταγραφή προόδου εφαρµογής
• Προσδιορισµός σηµείων µε καθυστέρηση
• Προσδιορισµός ανταποδοτικότητας µέτρων
• ∆ηµοσιοποίηση αξιόπιστων στοιχείων

Συµπέρασµα
• Αναστροφή της πορείας αδράνειας
• Πρώτο πενταετές στρατηγικό σχέδιο
• Γνωστές τεχνικές λύσεις
• Συστηµατική εφαρµογή
Στην εποχή που η Ελλάδα µεταµορφώνεται συγκοινωνιακά,
η ταχύτητα υλοποίησης των έργων δεν πρέπει να επιτυγχάνεται
εις βάρος της ασφάλειας της ζωής των οδηγών, επιβατών και
πεζών που κυκλοφορούν στο οδικό δίκτυο της χώρας.
Το επίπεδο οδικής ασφάλειας µιας χώρας ή µιας περιοχής,
είναι δείκτης πολιτισµού της χώρας ή της περιοχής
και είναι συνάρτηση της προσπάθειας που καταβάλει
η χώρα ή η περιοχή αυτή σε χρόνο και χρήµα.

