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ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ 

ΣΤΑ Ο∆ΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ 

 

Άνθρωπος µόνο  65% 

Άνθρωπος και Οδός  24% 

Άνθρωπος και Όχηµα 4.5% 

Άνθρωπος, Οδός και Όχηµα 1.25% 

Οδός µόνο 2.5% 

Οδός και Όχηµα 0.25% 

Όχηµα µόνο 2.5% 

ΣΥΝΟΛΟ 100.0% 



 

 

ΣΤΟΧΟΣ 
 

Ανάπτυξη ολοκληρωµένου πλαισίου επεµβάσεων στο οδικό 
περιβάλλον για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας 

 
 

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 
 

• Ανασκόπηση ελληνικής και διεθνούς εµπειρίας 
 

• Προσδιορισµός των προβληµάτων οδικής ασφάλειας 
 

• Ανάλυση και αξιολόγηση υποστηρικτικών δράσεων 
 

• Εφαρµογή επεµβάσεων στο οδικό περιβάλλον 
 



 

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ Ο∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο∆ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 

Προσδιορισµός Προβληµάτων Καθορισµός Εφαρµογή Επεµβάσεων

Οδικής Ασφάλειας επεµβάσεων
Συναρµογή οδού µε παρόδιες χρήσεις 

Εντοπισµός επικίνδυνων θέσεων

Αποτίµηση οδικής ασφάλειας Προσδιορισµός Αναβάθµιση κυκλοφοριακών διατάξεων 

Έλεγχος οδικής ασφάλειας κατάλληλων επεµβάσεων 

Μελέτες επιπτώσεων οδικής ασφάλειας Αναβάθµιση γεωµετρικών χαρακτηριστικών

Ιεράρχηση επεµβάσεων 

Βελτιώσεις στη σήµανση, στο φωτισµό,

Καθορισµός προτεραιοτήτων  στην ασφάλιση και στα οδοστρώµατα

Υποστηρικτικές ∆ράσεις Επεµβάσεις σε παράπλευρους χώρους 

Παρακολούθηση επιπέδου οδ.ασφάλειας Ειδικά µέτρα στις αστικές περιοχές

Έρευνα για τα αίτια των ατυχηµάτων

Αξιολόγηση αποτελεσµάτων επεµβάσεων 

  



 

 
 

ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 

ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Ο∆ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
 

• Εντοπισµός επικίνδυνων θέσεων 
 

• Αποτίµηση οδικής ασφάλειας 
 

• Έλεγχος οδικής ασφάλειας 
 

• Μελέτες επιπτώσεων οδικής ασφάλειας  
 
 



 

 
 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ 
 
 
 

• Παρακολούθηση του επιπέδου οδικής ασφάλειας 
 
 

• Έρευνα για τα αίτια των ατυχηµάτων 
 
 

• Αξιολόγηση των αποτελεσµάτων των επεµβάσεων  
 



 

 
 

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ 
 
 

• Προσδιορισµός των καταλληλότερων επεµβάσεων για την 
αντιµετώπιση του κάθε επιµέρους προβλήµατος 

 

• Ιεράρχηση των επεµβάσεων µε βάση τη συνεκτίµηση του 
κόστους εφαρµογής και της αναµενόµενης µείωσης του αριθµού 
ατυχηµάτων  

 

• Καθορισµός προτεραιοτήτων στο χρονοδιάγραµµα και στον 
προϋπολογισµό 

 
 
 



 

 
 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ Ο∆ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
 

• Συναρµογή της οδού µε τις παρόδιες χρήσεις γης 

• Αναβάθµιση των κυκλοφοριακών διατάξεων στους κόµβους 

• Αναβάθµιση των γεωµετρικών χαρακτηριστικών της οδού 

• Βελτιώσεις στη σήµανση 

• Βελτιώσεις στον ηλεκτροφωτισµό 

• Βελτιώσεις στην ασφάλιση  

• Βελτιώσεις στα οδοστρώµατα 

• Επεµβάσεις στους παράπλευρους χώρους της οδού 

• Ειδικά µέτρα οδικής ασφάλειας στις αστικές περιοχές 
 



 

 
 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
 

Οδικό Περιβάλλον: 

•  εύκολα αναγνώσιµο από οδηγούς και πεζούς  

•  που δεν αιφνιδιάζει τον οδηγό 

•  που συγχωρεί τα λάθη των οδηγών 
 
 

• Ολοκληρωµένο πρόγραµµα επεµβάσεων στο οδικό 
περιβάλλον 

• Συνδυασµός επεµβάσεων - όχι αποσπασµατική εφαρµογή 
µέτρων 

 


