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Ερευνητικές ∆ραστηριότητες Τοµέα ΜΣΥ-ΕΜΠ
• Ερευνητικά έργα
Τεχνικά µέτρα για την κινητικότητα και ασφάλεια των πεζών
Οδική ασφάλεια στις ζώνες εκτέλεσης εργασιών επί της οδού
Πανευρωπαϊκοί κανονισµοί για το γεωµετρικό σχεδιασµό οδών
Σύγχρονα συστήµατα υποστήριξης της ασφάλειας του οδηγού
Πανευρωπαϊκή εναρµόνιση στοιχείων οδικών ατυχηµάτων
Ανάπτυξη προτύπων πρόβλεψης αριθµού οδικών ατυχηµάτων
Επισήµανση επικίνδυνων θέσεων στο οδικό δίκτυο
Έλεγχος οδικής ασφάλειας
Χρήση εξοµοιωτή οδήγησης για την οδική ασφάλεια
Στρατηγικός σχεδιασµός για την οδική ασφάλεια
• Άλλες ερευνητικές δραστηριότητες
διπλωµατικές εργασίες, διδακτορικές διατριβές, δηµοσιεύσεις, κλπ

Στόχος
Ανάλυση των πρακτικών εφαρµογής
των τεχνικών µέτρων χαµηλού κόστους
και διατύπωση πλαισίου αρχών για τη µεγιστοποίηση
της ανταποδοτικότητας τους στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας

Μεθοδολογία
• Εµπειρία από ελληνικές πόλεις
• Εµπειρία από άλλες ευρωπαϊκές πόλεις
• Αναλυτική βιβλιογραφία
• Απόψεις ειδικών

Τεχνικά µέτρα χαµηλού κόστους
και υψηλής ανταποδοτικότητας
Τα τεχνικά µέτρα χαµηλού κόστους
αφορούν στην οδική υποδοµή και στην κυκλοφορία,
στοχεύουν στην βελτίωση της οδικής ασφάλειας
έχουν µικρό κόστος εφαρµογής,
µπορούν να εφαρµοστούν γρήγορα
και προσφέρουν υψηλή ανταποδοτικότητα.
∆ιορθώνουν τις ατέλειες στον οδικό σχεδιασµό,
αλλάζουν τις συνθήκες που συµβάλλουν στα ατυχήµατα και
επηρεάζουν τη συµπεριφορά των χρηστών της οδού.
Μπορούν να εφαρµοστούν σε περιοχές υψηλού κινδύνου
είτε σε τµήµατα οδού είτε και σε ολόκληρη περιοχή.

Η ανταποδοτικότητα των τεχνικών µέτρων χαµηλού κόστους
Τα προγράµµατα ΤΜΧΚ έχουν αποδειχθεί
ιδιαίτερα αποτελεσµατικά στην µείωση του αριθµού
των ατυχηµάτων και των παθόντων προσώπων.
Στη βάση του συνολικού κοινωνικο-οικονοµικού κόστους των
ατυχηµάτων και των συνεπειών τους, οι λόγοι ωφελειών-κόστους
που έχουν παρατηρηθεί ξεκινούν από το τρία (3) και φτάνουν σε
διψήφιους αριθµούς ενώ επιτυγχάνεται απόσβεση του κόστους
πολλών επεµβάσεων σε διάστηµα ενός έτους.
Αυτό σηµαίνει ότι τα ΤΜΧΚ πληρούν µε σηµαντικό περιθώριο
ασφαλείας τον έλεγχο υψηλής ανταποδοτικότητας του “ενός
εκατοµµυρίου euro” της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η διεθνής εµπειρία
Η χρήση των τεχνικών µέτρων χαµηλού κόστους είναι σήµερα
ευρεία και συστηµατική σε ορισµένα ευρωπαϊκά κράτη,
ενώ σε άλλα δεν είναι ακόµη τόσο διαδεδοµένη.
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει ευρύ πεδίο
για ανταλλαγή εµπειρίας και πληροφόρησης αναφορικά τόσο
µε τις πιο επιτυχηµένες πρακτικές οργανωτικού και διαδικαστικού
χαρακτήρα όσο και µε τις τεχνικές εφαρµογής.
Ο προγραµµατισµός και η εφαρµογή των προγραµµάτων είναι
αρµοδιότητα των τοπικών, περιφερειακών και
εθνικών κυβερνήσεων και αρχών.

Τεχνικά µέτρα χαµηλού κόστους στην Ελλάδα
Η έλλειψη πολιτικής οδικής ασφάλειας και
η απουσία ενός ολοκληρωµένου προγράµµατος
οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα
καθιστούν σήµερα τα τεχνικά µέτρα χαµηλού κόστους
την µοναδική βραχυπρόθεσµη διέξοδο
από την συνεχή αύξηση του αριθµού
των ατυχηµάτων και των αντίστοιχων θυµάτων.

Παραδείγµατα τεχνικών µέτρων χαµηλού κόστους
∆ιαχείριση της ταχύτητας των οχηµάτων
• Ζώνη-30 (όριο ταχύτητας 30χλµ/ώρα)
• Τοπικές υπερυψώσεις (σαµαράκια)
• Εµπόδια επί της οδού για µείωση της ταχύτητας
• Στένωση οδού για µείωση της ταχύτητας
• Υπερυψωµένο οδόστρωµα σε διασταύρωση
• Οδός µικτής κυκλοφορίας οχηµάτων και πεζών (Woonerf)
• Οδοί και πλατείες ήπιας κυκλοφορίας
Προστασία πεζών
• Προστασία µαθητών σε έξοδο σχολείου
• ∆ιαµόρφωση πεζοδροµίων για ΑΜΕΑ και ηλικιωµένους
• Πεζόδροµοι

Επιµέρους επεµβάσεις

• στη λειτουργία και τη διαµόρφωση οδών και κόµβων
• στον επανασχεδιασµό των αρτηριών
• στον φωτισµό
• στην οριζόντια ή/και κατακόρυφη σήµανση
• στη χρήση αντιολισθηρών επιφανειακών στρώσεων

∆ιαµόρφωση του παράπλευρου χώρου της οδού
σε πιο "συγχωρητικό"
• µετακίνηση εµποδίων
• αφαίρεση επικίνδυνων εµποδίων
• αποφυγή τοποθέτησης µη "συγχωρητικών" εµποδίων
• εγκατάσταση στηθαίων ασφαλείας
• τοποθέτηση συστηµάτων απορρόφησης ενέργειας)
Κεντρικές νησίδες µε διαφορετική σχεδίαση και συνδυασµούς

Εντοπισµός του «Οδικού Παράγοντα» των ατυχηµάτων
 Ατυχήµατα στα οποία έχει συµβάλει κάποιος συγκεκριµένος
οδικός παράγοντας παρουσιάζουν µια πιο έντονη τάση
οµαδοποίησης σε σύγκριση µε άλλα ατυχήµατα.
 Η χαρτογράφηση για αυτό το λόγο συνιστά την πιο θεµελιώδη
µέθοδο εντοπισµού των θέσεων όπου συµβαίνουν τα ατυχήµατα
«Οδικού Παράγοντα» και όπου η χρήση των τεχνικών µέτρων
χαµηλού κόστους είναι πιο πιθανό να επιτύχει.
 Μια πιο ακριβής εστίαση µπορεί να επιτευχθεί αναλύοντας
συγκεκριµένους τύπους ατυχηµάτων, όπως ατυχήµατα που
συνέβησαν κατά τη διάρκεια της νύκτας ή ατυχήµατα στα οποία
συµµετείχαν πεζοί.

Τα προβλήµατα εφαρµογής των τεχνικών µέτρων
στην Ελλάδα, συνοψίζονται στην έλλειψη:

• συγκεκριµένων στόχων
• αποτελεσµατικότητας
• διαχρονικής συνοχής
• ενεργούς συµµετοχής των πολιτών
• κατάλληλης τεκµηρίωσης
• ποσοτικοποιηµένης παρακολούθησης.

Απαιτήσεις σε εθνικό επίπεδο
 Καθορισµένη χρηµατοδότηση
 Τεχνική εξειδίκευση
 Υποστήριξη από την Πολιτεία

Λειτουργικές απαιτήσεις σε τοπικό επίπεδο
 Επαρκές σύστηµα αποθήκευσης και επανάκτησης δεδοµένων
 Ειδική οµάδα µε προσδιορισµένες αρµοδιότητες
 Τεχνική εξειδίκευση

Καλή διαχείριση και επαρκής χρηµατοδότηση
 µακροχρόνια δέσµευση προϋπολογισµού
 κονδύλια ειδικά για το συγκεκριµένο σκοπό
 παράλληλοι προϋπολογισµοί (συντήρηση και διαχείριση της
κυκλοφορίας)
 ισορροπία ανάµεσα στον έλεγχο οδικής ασφάλειας και την
εφαρµογή µέτρων
 επαρκής χρηµατοδότηση για την τεκµηρίωση
(συντήρηση των βάσεων δεδοµένων, διερεύνηση των
ατυχηµάτων, µελέτη σχεδίου ενεργειών, συµµετοχή κοινού)
 ένταξη σε συγκεκριµένο προγραµµατισµό
 κατάλληλη χρονική κατανοµή των πόρων ανάµεσα σε
µεµονωµένη θέση και συνολική δράση, δράση τµήµατος οδού
και δράση περιοχής
 απόδειξη σωστής χρήσης της χρηµατοδότησης, µέσα στο
πλαίσιο των συνολικών στόχων του προγράµµατος

Τεχνική εξειδίκευση
 Πρόβλεψη ενός περιεκτικού εγχειριδίου
 Εκπαίδευση
 Υποστήριξη των τοπικών ειδικών
από ειδικούς σε εθνικό επίπεδο

Μεθοδολογία εφαρµογής τεχνικών µέτρων χαµηλού κόστους
• διαθεσιµότητα εκπαιδευµένου προσωπικού
• ύπαρξη κατάλληλης οργάνωσης και διαδικασιών
• συστηµατική καταγραφή των ατυχηµάτων
• εντοπισµός των περιοχών εφαρµογής
• µελέτη των µέτρων
• υπολογισµός της ανταποδοτικότητάς τους
• κατανοµή των πιστώσεων
• επιλογή των µέτρων που θα εφαρµοστούν
• εφαρµογή και έλεγχος της λειτουργίας τους
• συστηµατική παρακολούθηση
• αποτίµηση της αποτελεσµατικότητάς τους.
• ενηµέρωση και ενεργός συµµετοχή των πολιτών

Συµπεράσµατα
Τα τεχνικά µέτρα χαµηλού κόστους
µπορούν να εφαρµοστούν άµεσα
µε χαµηλό σχετικά κόστος
και να οδηγήσουν
σε σηµαντική βελτίωση της οδικής ασφάλειας
στο αστικό οδικό δίκτυο της χώρας,
χωρίς να είναι απαραίτητη
η ύπαρξη ολοκληρωµένης και συντονισµένης
πολιτικής οδικής ασφάλειας
και αντίστοιχης χρηµατοδότησης.
Ο ρόλος των πολιτών και της τοπικής αυτοδιοίκησης
είναι καθοριστικός.

Συµπεράσµατα
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.
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει κατανοήσει την αναγκαιότητα
των µέτρων οδικής ασφάλειας χαµηλού κόστους
αλλά δεν φαίνεται να έχει συνειδητοποιήσει
την διαδικασία που πρέπει να υιοθετηθεί
για την αποτελεσµατική εφαρµογή τους.

