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ΣΤΟΧΟΙ - ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ
Στόχοι
• Προσδιορισµός βασικών στοιχείων συστήµατος επιτήρησης της
κυκλοφορίας για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας.
• Ανάπτυξη πλαισίου αρχών και προτάσεων για επιλεγµένα
προγράµµατα επιτήρησης.
Μεθοδολογία:
• Καταγραφή διεθνούς εµπειρίας.
• Αποτύπωση υφιστάµενης κατάστασης στην Ελλάδα σε θέµατα
επιτήρησης.
• Επεξεργασία, αξιολόγηση και ιεράρχηση των επιµέρους δράσεων
επιτήρησης.

ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΖΩΝΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ∆ΙΕΘΝΩΣ
• Επιτήρηση σε συνδυασµό µε συστηµατικές εκστρατείες
ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού.
• Ήπια και συνεχής επιτήρηση ακολουθώντας χρονικά τα µηνύµατα
της εκστρατείας ευαισθητοποίησης.
• Επιβολή της χρήσης της ζώνης ασφαλείας µε κίνητρα.
• Χρήση των µέσων προειδοποίησης εντός του οχήµατος.
• Μέτρα που αφορούν επεµβάσεις στη µηχανική λειτουργία του
οχήµατος (αποτροπή επιτάχυνσης, κ.λπ.).

ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ Ο∆ΗΓΗΣΗΣ
ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΗΡΕΙΑ ΑΛΚΟΟΛ ∆ΙΕΘΝΩΣ
• Συστηµατική επιτήρηση των επιτρεπόµενων ορίων
αλκοολαιµίας.
• Ενηµέρωση των οδηγών για τη δράση της Τροχαίας.
• Υλοποίηση εκστρατειών ενηµέρωσης.
• Προώθηση της αποφυγής κατανάλωσης αλκοόλ πριν την
οδήγηση.
• Αύξηση της αντιληπτής πιθανότητας εντοπισµού των
παραβατών µε την εφαρµογή προγραµµάτων που
περιλαµβάνουν: - µεγάλο αριθµό ελέγχων,
- απρόβλεπτο χρόνο και θέσεις ελέγχου,
- εµφανείς δράσεις επιτήρησης.

ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ Ο∆ΗΓΗΣΗΣ
ΜΕ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ∆ΙΕΘΝΩΣ
• Αύξηση της αντιληπτής πιθανότητας εντοπισµού των
παραβατών.
• Επιτήρηση µε στατικές µεθόδους σε εµφανείς θέσεις
και σε µεγάλο αριθµό οδηγών.
• Συνηθέστερες µέθοδοι επιτήρησης:
- Μέθοδος σταθµευµένου περιπολικού,
- Μέθοδος κινούµενου περιπολικού,
• Χρησιµοποίηση εικονοληπτικών συσκευών αληθινών
και εικονικών.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
Έτος

1998

1999

2000

2001

2002

19982002

24.819

24.231

23.127

19.710

16.852

-32%

2.182

2.116

2.088

1.895

1.654

-24%

Αριθµός οχηµάτων (x1000)

4.323

4.690

5.061

5.390

5.741

+33%

∆ιαπιστ. παραβάσεις χρήσης
ζώνης ασφαλείας

52.514

60.674

63.000

98.486

171.037

+226%

∆ιαπιστ. παραβάσεις
υπερβολικής ταχύτητας

92.122

97.947

175.075

316.451

418.421

+354%

∆ιαπιστ. παραβάσεις οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ

13.996

17.665

30.507

49.464

48.947

+250%

202.161

246.611

365.611

710.998

1.034.502

+412%

Οδικά ατυχήµατα µε
τραυµατίες
Νεκροί σε οδικά ατυχήµατα

Έλεγχοι αλκοτέστ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Εντατικοποίηση επιτήρησης και παρουσίας Τροχαίας.
Κατάλληλη επιλογή θέσεων ελέγχου.
Κατάλληλη επιλογή ωρών ελέγχου.
Αύξηση συχνότητας ελέγχων και επιβολή χαµηλών προστίµων.
Αποτελεσµατική είσπραξη προστίµων.
Στελέχωση Τροχαίας µε το απαραίτητο προσωπικό.
Τεχνική και επικοινωνιακή κατάρτιση τροχονόµων.
Εφοδιασµός Τροχαίας µε τον κατάλληλο εξοπλισµό.
Χρήση έξυπνων συστηµάτων επιτήρησης.
Λειτουργία Προγραµµάτων Επανένταξης Οδηγών.
Παρακολούθηση αποτελεσµατικότητας επιτήρησης.
Μέτρηση πιστοποιούµενης παραβατικότητας.

ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ Ο∆ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Μείωση αριθµού και
σοβαρότητας
ατυχηµάτων
Αλλαγή οδικής συµπεριφοράς Μείωση παραβατικότητας

Αύξηση αντιληπτής επιτήρησης

Έλεγχοι σε κατάλληλες επιλεγµένες θέσεις του οδικού δικτύου
και χρονικές περίοδους.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
- Συστηµατική καταγραφή
στοιχείων οδηγών και επιβατών
που ελέγχονται ανεξάρτητα από
το αν είναι παραβάτες.

- Συχνές εκστρατείες µικρής
διάρκειας.
- Τυχαία επιλογή οχηµάτων για
έλεγχο.

- Αναβάθµιση εντύπου ελέγχων.
- Έλεγχος χρήσης ζώνης
ασφαλείας στα πίσω καθίσµατα.

Επιµέρους στόχος:
Ποσοστό χρήσης
ζώνης ασφαλείας
στα µπροστινά καθίσµατα
85% µέχρι το 2005.

- Παρακολούθηση
παραβατικότητας.
- ∆ηµοσιοποίηση των
αποτελεσµάτων.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ
Ο∆ΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΗΡΕΙΑ ΑΛΚΟΟΛ

- Καταγραφή στοιχείων
ελεγχόµενων οδηγών,
ηµέρας, ώρας και θέσης
ελέγχων.
- Αναβάθµιση εντύπου ελέγχων.

- Τυχαίοι έλεγχοι σε διάφορες
ώρες και ηµέρες.
- Έµφαση στους ελέγχους
σε ώρες και περιοχές
µε αυξηµένη πιθανότητα
οδήγησης υπό την επήρεια
αλκοόλ.

Επιµέρους στόχος:
Έλεγχος σε 1 στους 4
οδηγούς µέχρι το 2005.

- Παρακολούθηση
παραβατικότητας.
- ∆ηµοσιοποίηση των
αποτελεσµάτων.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ
- Αναβάθµιση συστήµατος
καταγραφής των ελέγχων
και των παραβάσεων.
- Καταγραφή συνολικού αριθµού
οχηµάτων που πέρασαν
από τις θέσεις ελέγχου.

- Μηχανισµός υποστήριξης
και παρακολούθησης
των δράσεων.
- Καθορισµός ρεαλιστικών
ορίων ταχύτητας.

Επιµέρους στόχος:
Έλεγχος σε 1 στους 5
οδηγούς µέχρι το 2005.

- ∆ηµοσιοποίηση αριθµού
ελέγχων και παραβάσεων.
- ∆ηµοσιοποίηση επιµέρους
στοιχείων των παραβατών
(φύλο, ηλικία, εµπειρία
οδήγησης, κ.λπ.).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
• H µείωση του αριθµού και της σοβαρότητας των οδικών
ατυχηµάτων επιτυγχάνεται µέσω της ουσιαστικής αλλαγής στην
οδική συµπεριφορά και της µείωσης της παραβατικότητας.
• Η αύξηση της αντιληπτής επιτήρησης επιτυγχάνεται µε συχνούς
ελέγχους σε αρκετές θέσεις του οδικού δικτύου µε έµφαση στις
επικίνδυνες θέσεις.
• Αποτελεσµατικότητα προγραµµάτων επιτήρησης µε:
- αυξηµένη ένταση των προγραµµάτων επιτήρησης,
- συστηµατική παρακολούθηση (ένταση επιτήρησης,
παραβατικότητα, συµπεριφορά των οδηγών) και
- ολοκληρωµένη επικοινωνιακή πολιτική (συντονισµός µε άλλες
δράσεις, δηµοσιοποίηση των δράσεων και αποτελεσµάτων).

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
• Η επιτήρηση πρέπει να συνδυάζεται µε τις αντίστοιχες εστιασµένες
εκστρατείες ενηµέρωσης σε εθνικό και τοπικό επίπεδο.
• Συνεργασία σε τακτική βάση ανάµεσα στην Τροχαία και Ειδικούς
(Συγκοινωνιολόγους, Επικοινωνιολόγους, Ψυχολόγους, κ.λπ.).
• Τακτική δηµοσιοποίηση του αριθµού των ελέγχων και των
αποτελεσµάτων τους η οποία µπορεί να πείσει τους πολίτες για τη
σοβαρή αντιµετώπιση της οδικής ασφάλειας και να διασφαλίσει την
ενεργό δέσµευση και συµµετοχή εκείνων που υλοποιούν τις
δράσεις.
• ∆ιερεύνηση των ειδικών χαρακτηριστικών της επιτήρησης ανά
περιοχή, (κατοικηµένη, µη κατοικηµένη), περίοδο (ώρα, ηµέρα,
κλπ.) και τύπο οχήµατος.

