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ΣΤΟΧΟΣ  

 

Ο προσδιορισµός των βασικών παραµέτρων 

 µίας ολοκληρωµένης πολιτικής οδικής ασφάλειας 

 

 

 

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 

 

πλούσια βιβλιογραφία και ανάλυση εµπειριών 

από την Ελλάδα και τα Ευρωπαϊκά κράτη 

 
 



 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ Ο∆ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ 

ΤΗΕ ΕΕ 

 

  • εκστρατείες ευαισθητοποίησης - κυκλοφοριακής αγωγής  

  • νοµοθετικές ρυθµίσεις 

  • εντατικοποίηση αστυνόµευσης, εναλλακτικές ποινές 

  • βελτίωση υποδοµής 

  • µέτρα για ευάλωτους χρήστες 

  • κατάστρωση στρατηγικής και εφαρµογή προγραµµάτων 

  • ειδικές διατάξεις και έλεγχος των οχηµάτων 

  • παρακολούθηση επιπέδου οδικής ασφάλειας, 

 

ζώνες ασφαλείας, ταχύτητα, αλκοόλ, ζώνες-30 



 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ Ο∆ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡ. 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 1991- οµάδα εµπειρογνωµόνων υψηλού επιπέδου 

 1992   οδική ασφάλεια στην Συνθήκη του Μάαστριχτ 

 1992   λευκή βίβλος για την κοινή πολιτική των µεταφορών 

 1993   πρόγραµµα δράσης για την οδική ασφάλεια 

 1997   πενταετές πρόγραµµα δράσης οδικής ασφάλειας 

 

 • Πάνω από εκατό οδηγίες στην περιοχή της οδικής 

         ασφάλειας την τελευταία εικοσαετία 

 • Ευρωπαϊκή βάση εξατοµικευµένων δεδοµένων των 

   οδικών ατυχηµάτων, CARE 

 



 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ Ο∆ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 

 

     • υποχρεωτική χρήση κράνους (1986), 

     • υποχρεωτική εισαγωγή και χρήση ζώνης ασφαλείας (1987), 

     • υποχρεωτικός έλεγχος όλων των οχηµάτων (1990), 

     • κατασκευή αυτοκινητοδρόµων (1991-), 

     • αναθεώρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (1993, 1997), 

     • εισαγωγή των αλκοτέστ (1994), 

     • σειρά εκστρατειών ευαισθητοποίησης του κοινού. 

 

 

 



 

Α∆ΥΝΑΜΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ο∆ΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 

 

 • Έλλειψη συστηµατικής και συνεχούς αστυνόµευσης των 

  µέτρων µε αποτέλεσµα η εφαρµογή τους να ατονεί  

  λίγους µήνες (ή λίγες εβδοµάδες) µετά την εφαρµογή τους 

 

 • Ο συντονισµός ανάµεσα στους εµπλεκόµενους φορείς 

    είναι ιδιαίτερα αποσπασµατικός µειώνοντας έτσι 

    σηµαντικά την αποτελεσµατικότητα των µέτρων. 

 

 • ∆εν πραγµατοποιείται καµία συνοδευτική µελέτη 

    αξιολόγησης των µέτρων µε αποτέλεσµα να είναι 

    άγνωστο σήµερα πόσο ωφέλιµα ήταν τα µέτρα αυτά. 



 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ο∆ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΘΕΣΠΙΣΗ ΣΤΟΧΩΝ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ∆ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΝΟΧΗ

ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

 
 



 

 

ΘΕΣΠΙΣΗ ΣΤΟΧΩΝ 

 

  • Συγκεκριµένοι ποσοτικοί βραχυπρόθεσµοι και 

   µακροπρόθεσµοι στόχοι και ορόσηµα 

 

 • Μία ορθολογική βάση για τον προσδιορισµό και την 

    εφαρµογή των µέτρων οδικής ασφάλειας 

 

  • Κίνητρο για όλους όσους µπορούν να συνεισφέρουν 

   στην επίτευξή τους 

 

 • Το βασικό κριτήριο για την αξιολόγηση της επιτυχίας 

   της πολιτικής οδικής ασφάλειας 
 



 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

 

 

  • Περιλαµβάνει όλους τους παράγοντες του ατυχήµατος 

    (χρήστης οδού, οδικό περιβάλλον, όχηµα) 

 

  • ∆ιασφαλίζει την βέλτιστη συνεργασία όλων των 

    εµπλεκοµένων φορέων (κυβερνητικών και µη) 

 

  • Συντονίζεται µε την πολιτική σε άλλους σχετικούς 

       τοµείς (αστυνόµευση, άδειες οδήγησης, κλπ) 

 

 

 



 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

 

  • Εκπόνηση και υλοποίηση ενός συγκεκριµένου σχεδίου 

     εφαρµογής των µέτρων 

       (λεπτοµερής περιγραφή απαραίτητων ενεργειών, 

       κλιµάκωσή τους στο χρόνο, εξασφάλιση κονδυλίων) 

 

  • Πρόβλεψη κατάλληλου προϋπολογισµού 

 

 

  • Ενεργή συµµετοχή των χρηστών της οδού 

 

 

 



 

 

∆ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ 

 

 

  • ∆ιασφάλιση διαχρονικής συνοχής στην εφαρµογή των 

       µέτρων 

 

 • Μόνο πολύχρονες συστηµατικές προσπάθειες µπορούν 

       να φέρουν ουσιαστικά αποτελέσµατα 

 

  • ∆ηµιουργία κλίµατος εµπιστοσύνης απέναντι στην 

    ακολουθούµενη πολιτική από τους χρήστες της οδού 

 

 

 



 

 

ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 

 

 

  • Χρήση ειδικά επιλεγµένων ποσοτικών δεικτών 

 

 

  • Σωστή καταγραφή στοιχείων οδικών ατυχηµάτων 

     και κυκλοφορίας  

 

  • Χρήση ισχυρών πληροφοριακών συστηµάτων 

 

 

 



 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 

 • Πλήρης απουσία και των πέντε βασικών παραµέτρων 

       της ολοκληρωµένης πολιτικής οδικής ασφάλειας. 

 

 • Εφικτή η εφαρµογή µίας ολοκληρωµένης πολιτικής 

       οδικής ασφάλειας υπό την προϋπόθεση της: 

  - εκµετάλλευσης επιτυχηµένων Ευρωπαϊκών εµπειρίων 

  - αποδέσµευσης από τη λογική των αποσπασµατικών 

    δράσεων 

 

 • Συντονισµός από επιτελικό φορέα διϋπουργικού 

       χαρακτήρα, µε αρµοδιότητες και προϋπολογισµό 
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