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Ποσοστιαία µεταβολή (%) του αριθµού νεκρών
στα οδικά ατυχήµατα την περίοδο 1980-2000
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∆ιαχρονική εξέλιξη δείκτη ατυχηµάτων σε
επιλεγµένα ανεπτυγµένα κράτη
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Η σπουδαιότητα των Στρατηγικών Σχεδίων
Σε όλες τις ανεπτυγµένες, όσον αφορά την οδική ασφάλεια, χώρες
διεθνώς κατά τη διάρκεια της τελευταίας εικοσαετίας εφαρµόζονται
δράσεις οδικής ασφάλειας, στο πλαίσιο Στρατηγικών Σχεδίων
Οδικής Ασφάλειας, ορισµένης χρονικής διάρκειας και µε
συγκεκριµένους ποσοτικούς στόχους.
Είναι πλέον παραδεκτό διεθνώς ότι η εκπόνηση και εφαρµογή ενός
Στρατηγικού Σχεδίου αποτελεί ανάγκη και ταυτόχρονα µοναδική
ευκαιρία προκειµένου να επιτευχθεί βελτίωση του επιπέδου οδικής
ασφάλειας µιας χώρας εξασφαλίζοντας:
 την εφαρµογή µιας ολοκληρωµένης πολιτικής,
 τον αποτελεσµατικό συντονισµό όλων των δράσεων,
 την ενεργό συµµετοχή και δέσµευση των εµπλεκόµενων
φορέων και των πολιτών,
 την επαρκή χρηµατοδότηση.
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Σύγχρονα Στρατηγικά Σχέδια Οδικής Ασφάλειας διεθνώς
Ηνωµένο
Βασίλειο

∆ρόµοι του αύριο:
Ασφαλέστεροι για
όλους

2000 2010

Ιρλανδία

Ο δρόµος προς την
ασφάλεια

1998 2002

Ολλανδία

Μακροπρόθεσµη
πολιτική για την οδική
ασφάλεια

1996 2000

Αυστραλία

Εθνική Στρατηγική Οδικής
Ασφάλειας

2000 2010

Όραµα µηδέν

1997 2007

Σουηδία

Νέα
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Φιλανδία

Πρόγραµµα Οδικής
Ασφάλειας

1997 2000

ΗΠΑ

∆ανία

Κάθε ένα ατύχηµα
είναι πάρα πολύ

1995 2000

Ιαπωνία

Εθνικό Σχέδιο
Οδικής Ασφάλειας
Στρατηγικό Σχέδιο
Οδικής Ασφάλειας
Έκτο Θεµελιώδες
Πρόγραµµα Ασφάλειας
της Κυκλοφορίας

1995 2000
1997 2002

1996 2000

Εξετάστηκαν επίσης οι οργανωµένες πρωτοβουλίες που αναπτύχθηκαν
στη Γερµανία, στη Νορβηγία, στην Αυστρία και στην Πορτογαλία.
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Άξονες προτεραιότητας οδικής ασφάλειας διεθνώς










Άξονες προτεραιότητας για Ασφαλέστερες Οδούς
Πρόγραµµα εντοπισµού επικινδύνων θέσεων
Έλεγχοι Οδικής Ασφάλειας
Προγράµµατα ευρείας κλίµακας (για σήµανση, ηλεκτροφωτισµό, κ.λπ.)
Πρόγραµµα Συντήρησης των Οδών
Σύνταξη Κανονισµών
Προγραµµατισµός και ∆ιαχείριση Μεταφορών και αντίστοιχης Υποδοµής
Στρατηγική ∆ιαχείρισης των ταχυτήτων
Οδική Ασφάλεια Πεζών, Ποδηλατών και Μοτοσυκλετιστών
Τεχνολογικά Συστήµατα Πληροφορικής / Τηλεµατικής








Άξονες προτεραιότητας για Ασφαλέστερους Χρήστες
Αστυνόµευση
Εκστρατείες µαζικής ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης
Άδειες οδήγησης
Προγράµµατα Σχολικής Εκπαίδευσης
Προγράµµατα Οδικής Ασφάλειας των πεζών
Προγράµµατα Οδικής Ασφάλειας των ποδηλατών
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Άξονες προτεραιότητας οδικής ασφάλειας διεθνώς
Άξονες προτεραιότητας για Ασφαλέστερα Οχήµατα
 Προδιαγραφές Σχεδίασης και Εξοπλισµού των οχηµάτων
 Κανονισµοί Συντήρησης και Τεχνικού Ελέγχου των οχηµάτων
 Αντικατάσταση οχηµάτων παλαιάς τεχνολογίας από νέας τεχνολογίας








Λοιποί άξονες προτεραιότητας
Ρυθµιστικό Πλαίσιο
Τοπικά Συµβούλια Οδικής Ασφάλειας
Μεταφορά επικινδύνων φορτίων
Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και Σχολικά Μέσα Μεταφοράς
Παρακολούθηση και Έρευνα
Στρατηγικές για επέµβαση και διάσωση µετά το ατύχηµα
Συντονισµός και Συνεργασία φορέων εµπλεκοµένων µε την οδική
ασφάλεια
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∆ράσεις άµεσης προτεραιότητας διεθνώς
Είναι οι δράσεις που αναφέρονται:
 στον έλεγχο της οδήγησης µε υπερβολική ταχύτητα,
 στον έλεγχο της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ,
 στη χρήση ζωνών ασφαλείας και λοιπών
προστατευτικών µέσων,
 στον εντοπισµό και την αντιµετώπιση των επικίνδυνων
θέσεων στο οδικό δίκτυο.
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Στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Οδικής Ασφάλειας
Η µείωση του αριθµού των νεκρών στα οδικά ατυχήµατα
στην Ελλάδα, σε σχέση µε τον αριθµό των νεκρών του
έτους 2000, κατά:
20% έως το έτος 2005 και
40% έως το έτος 2015
Για πρώτη φορά στην Ελλάδα τίθενται ποσοτικοί στόχοι
όσον αφορά στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και
προτείνεται µια ολοκληρωµένη πολιτική.
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∆οµή του Στρατηγικού Σχεδίου

Μηχανισµός
Υποστήριξης
∆ιυπουργικής
Επιτροπής

Συµβούλιο
Εµπειρογνωµόνων
Οδικής Ασφάλειας

∆ιυπουργική Επιτροπή
Οδικής Ασφάλειας

Υπουργείο Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και
∆ηµοσίων Έργων

Υπουργείο
Μεταφορών
και Επικοινωνιών

Υπουργείο
∆ηµόσιας Τάξης

Υπουργείο
Υγείας Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Περιφερειακές Υπηρεσίες και Ο.Τ.Α.

Περιφερειακές Υπηρεσίες και Ο.Τ.Α.

Περιφερειακές Υπηρεσίες

Περιφερειακές Υπηρεσίες και Ο.Τ.Α.

Αρµόδιες υπηρεσίες
λοιπών εµπλεκόµενων Υπουργείων

Μη Κυβερνητικοί Οργανισµοί

ΑΕΙ και Ερευνητικά Ινστιτούτα

`
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Άξονες προτεραιότητας δράσεων Στρατηγικού Σχεδίου
Ασφαλές οδικό περιβάλλον (ΥΠΕΧΩ∆Ε)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Οργάνωση φορέα συντονισµού και παρακολούθησης.
Επεµβάσεις σε επικίνδυνες θέσεις.
Βελτίωση της σήµανσης και της ασφάλισης.
Βελτίωση του ηλεκτροφωτισµού.
Βελτίωση της αντιολισθηρότητας των οδοστρωµάτων.
Μέτρα οδικής ασφάλειας στις αστικές περιοχές.
Έλεγχος Οδικής Ασφάλειας.
Σύνταξη Κανονισµών και Έρευνα.

Ασφάλεια του χρήστη της οδού και Ασφαλή οχήµατα (ΥΜΕ)
1. Οργάνωση φορέα συντονισµού και παρακολούθησης.
2. Αναβάθµιση του συστήµατος εκπαίδευσης και εξετάσεων των υποψηφίων οδηγών
και των εκπαιδευτών.
3. Προγράµµατα κυκλοφοριακής αγωγής.
4. Αναβάθµιση του τεχνικού ελέγχου των οχηµάτων.
5. Βελτίωση και εφαρµογή του θεσµικού πλαισίου.
6. Κίνητρα για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας.
7. Έρευνα των αιτιών των οδικών ατυχηµάτων.
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Άξονες προτεραιότητας δράσεων Στρατηγικού Σχεδίου
Αποτελεσµατική αστυνόµευση για την οδική ασφάλεια (Υ∆Τ)
1. Οργάνωση επιτελικού οργάνου συντονισµού και παρακολούθησης.
2. Βελτίωση των υπηρεσιών της Τροχαίας.
3. Βελτίωση του συστήµατος καταγραφής των οδικών ατυχηµάτων.
4. Βελτίωση του συστήµατος άµεσης αντιµετώπισης των οδικών ατυχηµάτων.
5. Ολοκληρωµένο πρόγραµµα επιτήρησης.
6. Βελτίωση των υπηρεσιών της Πυροσβεστικής.

Αποτελεσµατική αντιµετώπιση µετά το ατύχηµα (ΥΥΠ)
1. Οργάνωση φορέα συντονισµού και παρακολούθησης .
2. Εξοπλισµός µονάδων επέµβασης.
3. Ανάπτυξη σχεδίων επέµβασης και τοπικών κέντρων συντονισµού.
4. Βελτίωση της άµεσης περίθαλψης των τραυµατιών στα νοσοκοµεία.
5. Έρευνα για την αντιµετώπιση των συνεπειών των οδικών ατυχηµάτων.

12

Σχέδιο Προώθησης και Ενηµέρωσης
Περιλαµβάνει σειρά απαραίτητων δράσεων που αφορούν σε τρεις βασικούς
άξονες:
 Συνολική προώθηση του Στρατηγικού Σχεδίου,
για την οποία απαιτείται ο σχεδιασµός και η διεξαγωγή κατάλληλων
εκστρατειών που αφορούν στη συστηµατική ενηµέρωση των πολιτών σε
θέµατα του Στρατηγικού Σχεδίου.
 Συµµετοχή των πολιτών και των εµπλεκόµενων φορέων,
στην προώθηση της υλοποίησης του Σχεδίου.
 Ενηµέρωση των πολιτών,
για την οποία απαιτείται ο σχεδιασµός και η διεξαγωγή κατάλληλων
εκστρατειών ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών σε θέµατα
οδικής ασφάλειας και στοχεύουν στη βελτίωση της κυκλοφοριακής
συµπεριφοράς τους.
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Σύστηµα Ποσοτικοποιηµένης Παρακολούθησης
Η διαδικασία της ποσοτικοποιηµένης παρακολούθησης αποτελεί βασική
προϋπόθεση για την επιτυχία του Στρατηγικού Σχεδίου διότι επιτρέπει:
 τη διαχρονική παρακολούθηση του επιπέδου οδικής ασφάλειας,
 την καταγραφή της προόδου του Στρατηγικού Σχεδίου µε τον
προσδιορισµό των σηµείων όπου παρατηρείται καθυστέρηση, ώστε να
αναλαµβάνεται έγκαιρα διορθωτική δράση,
 τη δηµιουργία κλίµατος εµπιστοσύνης για τη συνέχιση των
πρωτοβουλιών µε αποδεδειγµένη θετική επιρροή στην οδική ασφάλεια,
 τον προσδιορισµό των µέτρων και πρωτοβουλιών που δεν είχαν αξιόλογα
αποτελέσµατα για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας που θα βοηθήσει τον
βέλτιστο επανακαθορισµό του σχετικού προϋπολογισµού.
Το Σύστηµα Ποσοτικοποιηµένης Παρακολούθησης περιλαµβάνει τα τρία
επιµέρους συστήµατα: παρακολούθησης επιπέδου οδικής ασφάλειας,
παρακολούθησης εφαρµογής των δράσεων και προσδιορισµού της
αποτελεσµατικότητας των µέτρων οδικής ασφάλειας.
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Σύστηµα παρακολούθησης επιπέδου οδικής ασφάλειας
∆είκτες που συνδέονται απ' ευθείας µε το επίπεδο οδικής ασφάλειας
 απόλυτοι αριθµοί ατυχηµάτων µε θύµατα, ή µε υλικές ζηµιές µόνο (ανά τύπο δικτύου,
οχήµατος και χρήστη της οδού),
 απόλυτοι αριθµοί, νεκρών, βαριά και ελαφρά τραυµατιών (οδηγών, επιβατών, πεζών,
κ.λπ.),
 δείκτες επικινδυνότητας (αριθµός ατυχηµάτων / θυµάτων ανά οχηµατο-χιλιόµετρα ή
ανά επιβατο-χιλιόµετρα, κ.λπ.),
 δείκτες σοβαρότητας (αριθµός νεκρών ανά 100 ατυχήµατα, κ.λπ.),
∆είκτες που συνδέονται έµµεσα µε το επίπεδο οδικής ασφάλειας








ποσοστό χρήσης ζώνης ασφαλείας και κράνους ανά τύπο οδικού δικτύου,
ποσοστά οδηγών υπό την επήρεια οινοπνεύµατος ή άλλων ουσιών,
ποσοστά οδηγών που οδηγούν µε υπερβολική ταχύτητα,
αριθµός παραβάσεων που εκτιµήθηκαν από σχετικές έρευνες,
ποσοστό οχηµάτων µε εξοπλισµό ασφαλείας (ζώνη, ABS, κ.λπ.),
αποτελέσµατα έκτακτων δειγµατοληπτικών τεχνικών ελέγχων οχηµάτων,
ποσοστά θνησιµότητας των νοσηλευθέντων τραυµατιών,
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Σύστηµα παρακολούθησης εφαρµογής των δράσεων
∆είκτες για την παρακολούθηση της προόδου του Στρατηγικού Σχεδίου
και των επιµέρους Προγραµµάτων.
 Επικίνδυνες θέσεις που εντοπίστηκαν.
 Επεµβάσεις σε επικίνδυνες θέσεις.
 Μήκη οδικών τµηµάτων στα οποία βελτιώθηκε η σήµανση και η ασφάλιση.
 Επιφάνειες αντιολισθηρών οδοστρωµάτων που κατασκευάστηκαν.
 Περιοχές (κόµβοι, διαβάσεις πεζών, κ.λπ.) στις οποίες βελτιώθηκε το επίπεδο
ηλεκτροφωτισµού.
 Έλεγχοι Οδικής Ασφάλειας που πραγµατοποιήθηκαν.
 Έρευνες που πραγµατοποιήθηκαν για τα αίτια των οδικών ατυχηµάτων.
 Έλεγχοι Τροχαίας (ταχύτητα, αλκοόλ, ζώνη, κράνος, κ.λπ.).
 Παραβάσεις που καταγράφηκαν από την Τροχαία.
 Νέα οχήµατα τροχαίας και πυροσβεστικής.
 Νέος εξοπλισµός τροχαίας και πυροσβεστικής.
 Νέος εξοπλισµός των υπηρεσιών του ΕΚΑΒ.
 Βελτίωση της στελέχωσης των υπηρεσιών του ΕΚΑΒ.
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Σύστηµα προσδιορισµού της αποτελεσµατικότητας
των µέτρων οδικής ασφάλειας
Ο προσδιορισµός της επιρροής καθενός µέτρου
ξεχωριστά στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας είναι
ιδιαίτερα χρήσιµη αλλά εξαιρετικά δύσκολη εργασία και
απαιτεί:
 τον συνδυασµό στοιχείων από την παρακολούθηση της
οδικής ασφάλειας και από την παρακολούθηση της
εφαρµογής των δράσεων,
 την εκπόνηση ειδικών ερευνών και τη χρήση κατάλληλων
επιστηµονικών µεθόδων.
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Προϋποθέσεις για την επιτυχία
του Στρατηγικού Σχεδίου Οδικής Ασφάλειας
 Η ύπαρξη πολιτικής βούλησης και συναίνεσης.
 Η διάθεση επαρκούς χρηµατοδότησης.
 Η ανάπτυξη της αίσθησης του επείγοντος.
 Ο σχεδιασµός και η εφαρµογή αποτελεσµατικών δράσεων
 Ο επιτυχηµένος συντονισµός των δράσεων.
 Η συστηµατική παρακολούθηση και αξιολόγηση των
δράσεων.
 Η ενεργός συµµετοχή όλων των εµπλεκοµένων φορέων
και κυρίως των πολιτών.
 Η διαχρονικότητα και η συνοχή της προσπάθειας.
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