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Περίληψη: Στόχος της εργασίας αυτής είναι η κριτική επισκόπηση του καθορισµού και
επίτευξης στόχων οδικής ασφάλειας στην Ευρώπη, ως βασικού µέσου για τη βελτίωση της
οδικής ασφάλειας αξιοποιώντας τα πλέον πρόσφατα ερευνητικά αποτελέσµατα σχετικά µε
την αποτελεσµατικότητα των µέτρων οδικής ασφάλειας που εφαρµόζονται σε χώρες µε
διαφορετικό οικονοµικό επίπεδο και επίπεδο οδικής ασφάλειας. Πιο συγκεκριµένα,
εξετάστηκαν τα αποτελέσµατα του ερευνητικού έργου µε τίτλο "Πετυχαίνοντας φιλόδοξους
στόχους οδικής ασφάλειας" που εκπονείται από τον Οργανισµό Οικονοµικής Συνεργασίας
και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και το ∆ιεθνές Φόρουµ Μεταφορών (∆ΦΜ), του 1ου και του 2ου
Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα που εκπονήθηκαν
από το ΕΜΠ καθώς και σχετικών ερευνών στην Ευρώπη. Πραγµατοποιήθηκε ανασκόπηση
του καθορισµού και της επίτευξης των στόχων σε µία σειρά ευρωπαϊκών κρατών καθώς και
διερεύνηση της συµβολής τους στον καθορισµό των προτεραιοτήτων και στην εφαρµογή
ολοκληρωµένων προγραµµάτων οδικής ασφάλειας. Ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε στις δυσκολίες
υιοθέτησης αποτελεσµατικών στρατηγικών οδικής ασφάλειας και στα εµπόδια της
εφαρµογής των δράσεων. Τα αποτελέσµατα της εργασίας αυτής επιτρέπουν την πρόταση
βέλτιστων λύσεων για την αντιµετώπιση των συνήθων ζητηµάτων οδικής ασφάλειας µέσα
από τη χρήση συγκεκριµένων ποσοτικών στόχων και την αποτελεσµατική υλοποίηση των
στρατηγικών οδικής ασφάλειας µε έµφαση στην πρακτική εφαρµογή τους στην ελληνική
πραγµατικότητα.
Λέξεις κλειδιά: οδική ασφάλεια, στόχοι, δράσεις, χρηµατοδότηση, κατανοµή πόρων.
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Abstract: The aim of this paper is to propose a critical review on setting and achieving road
safety targets as the key means for the improvement of road safety in Europe. The results of
the most recent research projects concerning the effectiveness of road safety measures
implemented in countries with different economic development level and road safety
performance are examined. Specifically, the results of a research project undertaken by the
Joint OECD/ ITF Transport Research Centre (JTRC) on "Achieving Ambitious Road Safety
Targets" are reviewed. Additionally, the results of the 1st and the 2nd Strategic Plan for the
improvement of road safety in Greece, conducted by NTUA, and of other relative European
research projects are reviewed. The processes of setting and achieving road safety targets in
many European countries were examined, followed by a synthesis of the role of road safety
targets in setting priorities and implementing integrated road safety strategies in these
countries. Barriers to the implementation of effective road safety strategies and
countermeasures are specially discussed. The results of this research will allow the
suggestion of best practices to address traditional road safety problems and emerging issues
through the use of specific quantitative targets, as well as successful implementation of road
safety strategies with emphasis to their introduction in Greece.
Keywords: road safety, targets, measures, funding, resource allocation.
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η οδική ασφάλεια αποτελεί διεθνώς, ένα από τα σηµαντικότερα κοινωνικά ζητήµατα.
Σύµφωνα µε τις προβλέψεις του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας, µέχρι το 2020, τα οδικά
ατυχήµατα θα αποτελούν την τρίτη κυριότερη αιτία απώλειας ζωής για τις παραγωγικές
ηλικίες. Οι φιλόδοξοι στόχοι αποτελούν ισχυρό κίνητρο για την ανάπτυξη νέων
προσεγγίσεων για τη µείωση του αριθµού των νεκρών και των τραυµατιών στα οδικά
ατυχήµατα, ιδιαίτερα όταν έχουν τεθεί µέσα από στρατηγικά σχέδια και έχουν αποδειχθεί
ιδιαίτερα αποτελεσµατικοί για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας (OECD/ITF, 2007).
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται µία κριτική επισκόπηση των αποτελεσµάτων του
ερευνητικού έργου µε τίτλο "Πετυχαίνοντας φιλόδοξους στόχους οδικής ασφάλειας"
(Achieving Ambitious Road Safety Targets) που πραγµατοποιείται από το Κοινό Ερευνητικό
Κέντρο (KEK) (Joint Transport Research Centre (JTRC) του Οργανισµού Οικονοµικής
Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και του ∆ιεθνούς Φόρουµ Μεταφορών (∆ΦΜ - πρώην
Ευρωπαϊκή ∆ιάσκεψη Υπουργών Μεταφορών, Ε∆ΥΜ). To έργο ξεκίνησε το 2005 και θα
ολοκληρωθεί το 2008 και η Ελλάδα εκπροσωπείται από τον κ. Γ.Κανελλαΐδη, Καθηγητή
ΕΜΠ.
Στόχος της εργασίας αυτής είναι η κριτική επισκόπηση του καθορισµού και επίτευξης στόχων
οδικής ασφάλειας στην Ευρώπη, ως βασικού µέσου για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας
αξιοποιώντας τα πλέον πρόσφατα ερευνητικά αποτελέσµατα σχετικά µε την
αποτελεσµατικότητα των µέτρων οδικής ασφάλειας που εφαρµόζονται σε χώρες µε
διαφορετικό οικονοµικό επίπεδο και επίπεδο οδικής ασφάλειας. Τα αποτελέσµατα της
εργασίας αυτής επιτρέπουν την πρόταση βέλτιστων λύσεων για την αντιµετώπιση των
συνήθων ζητηµάτων οδικής ασφάλειας µέσα από τη χρήση συγκεκριµένων ποσοτικών
στόχων και την αποτελεσµατική υλοποίηση των στρατηγικών οδικής ασφάλειας, όπως
µάλιστα έχει προταθεί στο 1ο και στο 2ο Στρατηγικό Σχέδιο για τη βελτίωση της οδικής
ασφάλειας στην Ελλάδα (2001-2005 και 2006-2010) που εκπονήθηκαν από το ΕΜΠ (ΕΜΠ,
2005).
Πιο συγκεκριµένα, εξετάζεται η αποτελεσµατικότητα σύγχρονων µέτρων οδικής ασφάλειας
και πραγµατοποιείται συγκριτική ανάλυση των πρόσφατων δεικτών οδικής ασφάλειας που
αφορούν σε ευπαθείς οµάδες χρηστών (παιδιά, νέοι, ηλικιωµένοι, δικυκλιστές, πεζοί κ.λπ.)
και διερευνώνται οι πιο αποτελεσµατικές προσεγγίσεις. Επιπλέον, αξιοποιούνται τα
αποτελέσµατα από πρόσφατες εκθέσεις (π.χ. οδική ασφάλεια παιδιών) και έργων (π.χ.
ταχύτητα και νέοι οδηγοί) του KEK. Τέλος, γίνεται σύγκριση µεταξύ των κρατών των πιο
πρόσφατων στοιχείων για βασικά θέµατα οδικής ασφάλειας (π.χ. θέµατα ταχυτήτων, οδήγηση
υπό την επήρεια αλκοόλ).
Επιπρόσθετα, διερευνάται η χρηµατοδότηση των µέτρων οδικής ασφάλειας. Γίνεται σύγκριση
µεταξύ των κρατών, καθώς και των ποσών που δαπανώνται από την Πολιτεία για την οδική
ασφάλεια ως ποσοστά του ΑΕΠ ή του κρατικού προϋπολογισµού και σε σχέση µε το µέγεθος
του κάθε έργου. Επίσης, εξετάζεται η κατανοµή των διαθέσιµων πόρων στους διάφορους
τοµείς (µεταφορές, υγεία, ασφάλεια κ.λπ.) σε σχέση µε την οδική ασφάλεια και όπου είναι
δυνατόν καταγράφονται οι τάσεις σχετικά µε τα διάφορα ποσοστά.
Όσον αφορά στην κατανοµή των πόρων διερευνάται η σχέση µεταξύ: του κόστους των
οδικών ατυχηµάτων, του οφέλους από τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας που αναµένεται
από την επίτευξη των πολιτικών στόχων, των κρατικών και ιδιωτικών πόρων που διατίθενται
για τη µείωση των οδικών ατυχηµάτων και των αντίστοιχων θανάτων και τραυµατισµών.
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Συγκεκριµένα, εξετάζεται η σχέση µεταξύ των πόρων που διατίθενται για την εφαρµογή
µέτρων για την αποφυγή των οδικών ατυχηµάτων και των πόρων που διατίθενται για την
αντιµετώπιση των συνεπειών των οδικών ατυχηµάτων (δηµόσια υγεία/νοσοκοµεία,
δικαιοσύνη/δικαστηρία, επισκευή/αντικατάσταση κατεστραµένης περιουσίας κ.λπ.).
Επιπρόσθετα, εξετάζεται η πιθανόν απαραίτητη αύξηση του ποσοστού του προϋπολογισµού
που διατίθεται για την αποφυγή ατυχηµάτων σε σχέση µε το ποσοστό για την αντιµετώπιση
των συνεπειών τους, καθώς ο αριθµός των οδικών ατυχηµάτων πλησιάζει τον στόχο που έχει
τεθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ο αριθµός των νεκρών σε οδικά ατυχήµατα το έτος 2010 να
είναι µειωµένος κατά 50% σε σχέση µε τον αριθµό των νεκρών του έτους 2000 (Εuropean
Commission, 2001).

2. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ Ο∆ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Σε πολλές χώρες έχουν τεθεί φιλόδοξοι στόχοι οδικής ασφάλειας για τις επόµενες δύο
δεκαετίες. Προκειµένου να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί απαιτείται η ύπαρξη ενός ισχυρού
συστήµατος διαχείρισης οδικής ασφάλειας µε έµφαση στην αποτελεσµατικότητα των
δράσεων.
Οι αναπτυγµένες στην οδική ασφάλεια χώρες όπως η Σουηδία και η Ολλανδία, υιοθέτησαν
πρόσφατα την προσέγγιση του ασφαλούς συστήµατος. Οι σηµερινοί στόχοι τους είναι είτε ο
µηδενισµός των θανάτων και των σοβαρών τραυµατισµών στα οδικά ατυχήµατα (Σουηδία)
(SNRA, 2000) είτε η αντιµετώπιση κάθε παράγοντα που θα µπορούσε να οδηγήσει σε οδικό
ατύχηµα (Ολλανδία) (SWOV, 2006). Τέτοιοι στόχοι είναι γενικά σύµφωνοι µε τις προσδοκίες
ασφάλειας που είναι αποδεκτές σε άλλα είδη µεταφορών (αεροπορικές, σιδηρόδροµος,
πλοία). Εντούτοις, είναι ιδιαίτερα φιλόδοξοι όσον αφορά στην οδική ασφάλεια και γίνονται
όλο και περισσότερο µέτρο σύγκρισης επιδόσεων για τα αποδεκτά αποτελέσµατα οδικής
ασφάλειας. Με την προσέγγιση αυτή επιδιώκεται να παγιωθούν οι σηµαντικές βελτιώσεις
στην οδική ασφάλεια που επιτεύχθηκαν κατά τις τελευταίες δεκαετίες και ταυτόχρονα να
οδηγήσουν σε περαιτέρω µειώσεις των θανάτων και των σοβαρών τραυµατισµών στα οδικά
ατυχήµατα. Με αυτό τον τρόπο, υιοθετείται ρητά µια προσέγγιση επικεντρωµένη στα
αποτελέσµατα, προωθείται η επανεξέταση των επεµβάσεων και η προσέγγιση στηρίζεται σε
ένα συστηµατικό εκ νέου καθορισµό των θεσµικών ρυθµίσεων για την εφαρµογή αυτών των
επεµβάσεων (Castle and Kamya-Lukoda, 2006).
Τα διάφορα προγράµµατα που αναπτύσσονται τώρα σε πολλές χώρες αντιπροσωπεύουν την
πιο πρόσφατη εξέλιξη στις στρατηγικές οδικής ασφάλειας ως µέσο για την περαιτέρω
βελτίωση των αποτελεσµάτων. Οι προσεγγίσεις αυτές είναι στενά συνδεδεµένες µε τις
προηγούµενες προσπάθειες αλλά έχουν επίσης µερικά πρόσθετα χαρακτηριστικά. Ο στόχος
της προσέγγισης ασφαλούς συστήµατος είναι η δηµιουργία ενός συστήµατος οδικών
µεταφορών στο οποίο δεν θα σηµειώνεται κανένας θάνατος ή σοβαρός τραυµατισµός. Γενικά
αναγνωρίζεται ότι απαιτείται η εφαρµογή µέτρων πρόληψης, διαφορετικά ατυχήµατα στα
οποία θα σηµειώνονται θάνατοι και τραυµατισµοί θα εξακολουθήσουν να συµβαίνουν. Οι
συµµετέχοντες στον σχεδιασµό, στη µελέτη και στη λειτουργία του συστήµατος οδικής
κυκλοφορίας είναι υπεύθυνοι για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας ενώ οι χρήστες είναι
υπεύθυνοι για την τήρηση των περιορισµών που επιβάλλονται. Σε αυτήν την κατεύθυνση,
καταβάλλεται προσπάθεια για τη δηµιουργία ενός συστήµατος οδικής κυκλοφορίας που είναι
ικανότερο να συγχωρέσει το ανθρώπινο λάθος µε τη µείωση της αναπτυσσόµενης κινητικής
ενέργειας σε ενδεχόµενες συγκρούσεις. Αυτό επιτυγχάνεται µε τη διαχείριση της
αλληλεπίδρασης όλων των στοιχείων του συστήµατος αλλά ιδιαίτερα µέσω της βελτιωµένης
διαχείρισης της οδικής υποδοµής, των αναπτυσσόµενων ταχυτήτων και των οχηµάτων. Ο
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καλύτερος συντονισµός όλων των συµβαλλόµενων µερών που συµµετέχουν στον καθορισµό
της ασφαλούς λειτουργίας του συστήµατος µεταφοράς επιδιώκεται επίσης µε την καθιέρωση
διοικητικών δοµών που ενσωµατώνουν όλες τις βασικές κυβερνητικές υπηρεσίες και άλλους
οργανισµούς. Τέλος, οι διοικητικές αποφάσεις ασφάλειας ευθυγραµµίζονται µε τις ευρύτερες
αποφάσεις µεταφορών και προγραµµατισµού που συναντούν τους ευρύτερους οικονοµικούς
στόχους και τους στόχους που αφορούν στη δηµόσια υγεία και το περιβάλλον.
Οι διαφορετικοί στόχοι οδικής ασφάλειας στις ευρωπαϊκές χώρες αντιπροσωπεύουν τα
διαφορετικά επίπεδα φιλοδοξίας, µε το όραµα µηδέν (όπου κανένας θάνατος ή σοβαρός
τραυµατισµός στα οδικά ατυχήµατα δεν είναι αποδεκτός) να εκφράζει αναµφισβήτητα το πιο
υψηλό επίπεδο φιλοδοξίας. Τα αποτελέσµατα ερευνών υποδεικνύουν ότι οι ποσοτικοί στόχοι
είναι ισχυρά κίνητρα για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Πολλές από τις χώρες µέλη του
ΟΟΣΑ και του ∆ΦΜ έχουν υιοθετήσει τον στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για µείωση των
θανάτων στα οδικά ατυχήµατα κατά 50% µέχρι το 2010 σε σχέση µε τον αριθµό των νεκρών
του έτους 2000. Σε πολλές από αυτές τις χώρες απαιτείται µεγάλη πρόσθετη προσπάθεια για
την επίτευξη αυτού του στόχου. Αντίθετα, οι χώρες όπου η επαρκής πολιτική θέληση και η
ικανοποιητική κατανοµή των πόρων έχουν καθιερωθεί εδώ και δεκαετίες, βρίσκονται πιο
κοντά στην πραγµατοποίηση τόσο των στόχων τους αλλά και του Ευρωπαϊκού στόχου. Σε
άλλες χώρες έχουν τεθεί εθνικοί στόχοι, που συνήθως αφορούν σε µείωση του αριθµού των
νεκρών ή σε µείωση των ποσοστών των νεκρών, είτε ανά απόσταση που διανύεται είτε ανά
πληθυσµό. Σε µερικές περιπτώσεις οι στόχοι επεκτείνονται σε µείωση των τραυµατισµών.
Ενδιάµεσοι στόχοι υιοθετούνται επίσης σε µερικές χώρες, προκειµένου να επικεντρωθούν οι
επεµβάσεις σε συγκεκριµένα θέµατα (π.χ. χρήση ζωνών ασφαλείας, ταχύτητα). Ιδανικά,
πρέπει να τίθενται συνολικοί στόχοι για τη µείωση των νεκρών αλλά και ενδιάµεσοι στόχοι
για επιµέρους θέµατα οδικής ασφάλειας.
Με τους φιλόδοξους ποσοτικούς στόχους οδικής ασφάλειας προωθείται η δέσµευση και η
υπευθυνότητα των διαφόρων φορέων στην προσπάθεια βελτίωσης της οδικής ασφάλειας.
Εντούτοις, για τον προσδιορισµό των περιοχών υψηλού κινδύνου σε κάθε οδικό σύστηµα
είναι απαραίτητη η πλήρης κατανόηση της κατάστασης οδικής ασφάλειας σε κάθε χώρα µε
τη χρήση στοιχείων ατυχηµάτων, στοιχείων έκθεσης σε κίνδυνο και άλλων πληροφοριών.
Επιπλέον, πρέπει να προσδιοριστούν αποτελεσµατικά µέτρα για να αντιµετωπιστούν τα
θέµατα υψηλού κινδύνου και να προβλεφθούν οι πιθανές µειώσεις των απωλειών στα οδικά
ατυχήµατα που θα προκύψουν από την αποτελεσµατική εφαρµογή των µέτρων. Ο γενικός
εθνικός στόχος που θα αναπτυχθεί πρέπει να είναι βασισµένος στις κατ' εκτίµηση βελτιώσεις
από αυτά τα µέτρα που θα εφαρµόζονται συνολικά. Στην Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία, την
Ολλανδία, και το Ηνωµένο Βασίλειο έχει ακολουθηθεί µια εµπειρική, προσανατολισµένη στα
αποτελέσµατα προσέγγιση για τον καθορισµό των στόχων, που βασίζεται σε µια σωστή
ανάλυση της κατάστασης οδικής ασφάλειας. Αν και ο συστηµατικός καθορισµός των στόχων
είναι σηµαντικός για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, στόχοι που δεν υποστηρίζονται από
αποτελεσµατικές στρατηγικές, επαρκή χρηµατοδότηση και κατάλληλα συστήµατα
διαχείρισης είναι απίθανο να επιτευχθούν.
Στο έργο "Πετυχαίνοντας φιλόδοξους στόχους οδικής ασφάλειας" προτείνεται ότι σε ένα
εθνικό πρόγραµµα οδικής ασφάλειας πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στα µέτρα για την
ταχύτητα, στην αποφυγή της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, στη χρήση ζώνης
ασφαλείας, στη βελτίωση της υποδοµής, στην ενίσχυση της ασφάλειας των οχηµάτων και
στην βελτίωση της ιατρικής περίθαλψης των θυµάτων. Επιπλέον, άλλα θέµατα όπως οι νέοι
οδηγοί και οι ευπαθείς οµάδες χρηστών πρέπει να λαµβάνονται υπόψη.
Ειδικά για τις χώρες µε χαµηλό επίπεδο οδικής ασφάλειας προτείνεται να αποτελεί
προτεραιότητα η αντιµετώπιση θεµάτων που σχετίζονται µε τη συµπεριφορά των οδηγών
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όπως η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και η µη-χρήση της ζώνης ασφαλείας.
Προγράµµατα επιτήρησης µε επαρκή διάρκεια και ένταση, σε συνδυασµό µε την επιβολή
ποινών για την αποτροπή επικίνδυνων συµπεριφορών και εκτεταµένη δηµοσιότητα, µπορούν
να αποδειχθούν αποτελεσµατικά σε ένα µικρό χρονικό διάστηµα. Αυτές οι γρήγορες
βελτιώσεις απαιτούν συνεχή προσπάθεια ώστε να διατηρηθούν τα θετικά αποτελέσµατα,
ιδιαίτερα στον τοµέα της επιτήρησης. Ωστόσο, θα πρέπει να αποφευχθεί η χρήση µόνο
µέτρων βελτίωσης της συµπεριφοράς των χρηστών για τη γενικότερη βελτίωση της οδικής
ασφάλειας. Ακόµη και χρήστες µε υψηλό µορφωτικό επίπεδο ή συνεργάσιµοι θα κάνουν
λάθη και η υπερβολική εµπιστοσύνη στα µέτρα επιτήρησης δεν αρκεί για την αντιµετώπιση
αυτών των λαθών. Η επικοινωνιακή πολιτική που θα εφαρµοστεί για την εξασφάλιση της
δέσµευσης της κοινωνίας για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την καλύτερη
κατανόηση του κινδύνου είναι κρίσιµη για την αποτελεσµατική εφαρµογή αυτών των
προσεγγίσεων, όπως είναι αντίστοιχα κρίσιµη η βελτίωση της συλλογής και της ανάλυσης
στοιχείων ατυχηµάτων για την ανάπτυξη αποτελεσµατικών επεµβάσεων.
Όσο αφορά στην κατανοµή των διαθέσιµων πόρων, πρέπει να συνειδητοποιηθεί ότι η οδική
ασφάλεια είναι µια σηµαντική κοινωνική επένδυση, αλλά δεν είναι η µοναδική. Ο
ανταγωνισµός για τους περιορισµένους πόρους είναι πάντα έντονος και οποιοδήποτε αίτηµα
για οικονοµική ενίσχυση των προγραµµάτων οδικής ασφάλειας θα πρέπει να περιλαµβάνει
οικονοµικά επιχειρήµατα που να υποστηρίζονται από αποτελεσµατικές διαδικασίες
κατανοµής και διαχείρισης ώστε να ληφθεί σοβαρά υπόψη.
Ιδιαίτερη προσπάθεια χρειάζεται για τον προσδιορισµό της κοινωνικοοικονοµικής
επιβάρυνσης που προκαλείται από τα οδικά ατυχήµατα και τον κατάλληλο καθορισµό των
προτεραιοτήτων για την καλύτερη κατανοµή των υφιστάµενων και των νέων πόρων. Αρχικά,
τόσο το οικονοµικό όσο και το κοινωνικό µέγεθος του προβλήµατος της οδικής ασφάλειας σε
εθνικό επίπεδο πρέπει να είναι σαφώς καθορισµένο, καθώς είναι κρίσιµο για την αξιολόγηση
των ωφελειών που προκύπτουν από την εφαρµογή µέτρων. Ένα ισχυρό επιστηµονικά
αναλυτικό πλαίσιο µε σαφείς πολιτικούς στόχους είναι απαραίτητο κατά την ανάπτυξη
στρατηγικών για την επίτευξη φιλόδοξων στόχων οδικής ασφάλειας. Αρχικά πρέπει να
καθοριστούν και να αναλυθούν οι διάφορες πολιτικές επιλογές. Κατόπιν πρέπει να ληφθούν
υπόψη οι διαθέσιµοι πόροι καθώς και τα αποτελέσµατα προηγούµενων προσπαθειών και η
σχετική εµπειρία. Οι διάφορες δυνατότητες χρηµατοδότησης για την αύξηση των επενδύσεων
σε µέτρα οδικής ασφάλειας πρέπει να εξεταστούν ακολούθως και να επιλεγεί µια αξιόπιστη
προσέγγιση για την κατανοµή των πόρων, όπως η προσέγγιση κόστους-αποτελεσµατικότητας
ή η προσέγγιση κόστους-ωφελειών. Στη συνέχεια πρέπει να καθοριστεί το πλαίσιο για την
ανάπτυξη µιας εθνικής στρατηγικής οδικής ασφάλειας. Η στρατηγική αυτή θα βασίζεται στην
ανάλυση του κόστους των οδικών ατυχηµάτων, στον καθορισµό των διαθέσιµων και των
απαραίτητων πόρων και στην κατανοµή των διαθέσιµων πόρων στους αρµόδιους φορείς.
Τέλος, πρέπει να καθοριστούν οι κατάλληλες διαδικασίες αξιολόγησης, χρηµατοδότησης και
κατανοµής των πόρων, µε βάση την αποδεδειγµένη εµπειρία επιτυχηµένων πρακτικών.
Στο πλαίσιο του προγράµµατος διανεµήθηκε στους συµµετέχοντες ένα ερωτηµατολόγιο
σχετικό µε τη χρηµατοδότηση για την οδική ασφάλεια. Από τις απαντήσεις ήταν σαφές ότι σε
ορισµένες χώρες, τα διαθέσιµα στοιχεία σχετικά µε τις δαπάνες για την οδική ασφάλεια είναι
πολύ περιορισµένα. Τα προκαταρκτικά αποτελέσµατα από τις λίγες χώρες µε τα επαρκή
στοιχεία δείχνουν ότι οι δαπάνες για την οδική ασφάλεια είναι τόσο χαµηλές όσο το ένα
δέκατο του κοινωνικού κόστους των ατυχηµάτων. Τα στοιχεία που πρέπει αρχικά να
αναλυθούν από τους αρµόδιους φορείς είναι τα διαθέσιµα στοιχεία σχετικά µε τις αιτίες των
ατυχηµάτων. Είναι επίσης σηµαντικό να αναγνωριστεί η αξία του προσεκτικού ελέγχου των
τάσεων και των διαδικασιών µέσω ορθής αξιολόγησης και παρακολούθησης του κόστους των
ατυχηµάτων. Επιπλέον, πρέπει να αναγνωριστεί ο τρόπος που οι διαδικασίες χρηµατοδότησης
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και κατανοµής των πόρων καθώς και οι ρυθµίσεις που αφορούν στη δηµόσια διοίκηση
µπορούν να επηρεάσουν το εθνικό επίπεδο οδικής ασφάλειας.

3. ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΤΟΧΩΝ Ο∆ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η ανάπτυξη µιας συντονισµένης εθνικής στρατηγικής οδικής ασφάλειας και η εφαρµογή
ειδικών προγραµµάτων και µέτρων οδικής ασφάλειας έχουν οδηγήσει στη βελτίωση του
επιπέδου οδικής ασφάλειας σε πολλές χώρες. Αν και τα εµπόδια στην εφαρµογή µέτρων
οδικής ασφάλειας είναι σχεδόν αναπόφευκτα, η εµπειρία αποδεικνύει ότι µπορεί να υπάρξουν
επιτυχή αποτελέσµατα µε τον προσεκτικό σχεδιασµό των προγραµµάτων, τη συµµετοχή όλων
των εµπλεκόµενων οµάδων και τη συστηµατική εφαρµογή της στρατηγικής οδικής
ασφάλειας.
Η κυριότερη προϋπόθεση για την αποτελεσµατική εφαρµογή των µέτρων είναι η ύπαρξη
πολιτικής βούλησης να τεθεί η µείωση των θυµάτων στα οδικά ατυχήµατα ως εθνική
προτεραιότητα και η θεσµοθέτηση της στρατηγικής για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Η
υποστήριξη των δράσεων στο υψηλότερο πολιτικό επίπεδο είναι αναγκαία. Αυτό είναι
ουσιαστικό για την εξασφάλιση της κατάλληλης και βιώσιµης χρηµατοδότησης, την
προώθηση των µέτρων και των νοµοθετικών αλλαγών που απαιτούνται, τη δέσµευση όλων
των αρµόδιων φορέων, τη συνέχιση της εφαρµογής αποτελεσµατικών µέτρων που µπορεί να
µην είναι δηµοφιλή βραχυπρόθεσµα και την αντιµετώπιση των ζητηµάτων γραφειοκρατίας.
Απαιτείται επίσης προσπάθεια που να βασίζεται σε ακριβή στοιχεία και αποδεδειγµένη
ικανότητα από το προσωπικό των φορέων ώστε να είναι δυνατή η σωστή καθηµερινή
ενηµέρωση και η υποστήριξη στη λήψη αποφάσεων. Εκτός από την πολιτική βούληση, για
την ανάπτυξη ενός ασφαλούς συστήµατος οδικής κυκλοφορίας απαιτείται καλύτερη
οργάνωση και κατάλληλο θεσµικό πλαίσιο για την εφαρµογή των απαραίτητων µέτρων για
την επίτευξη φιλόδοξων στόχων οδικής ασφάλειας. Βασική προϋπόθεση είναι η ύπαρξη ενός
κεντρικού φορέα που να έχει την πολιτική υποστήριξη, να φέρει την ευθύνη και να διαθέτει
τους απαραίτητους πόρους για την ανάπτυξη, τον συντονισµό και την εφαρµογή µιας
ολοκληρωµένης στρατηγικής οδικής ασφάλειας. Επιπλέον, για την επιτυχία των µέτρων
οδικής ασφάλειας απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί και η ενεργός συµµετοχή όλων των
εµπλεκόµενων φορέων (Κανελλαΐδης κ.α., 2007).
Ένα αποτελεσµατικό πρόγραµµα οδικής ασφάλειας απαιτεί ένα υγιές διοικητικό πλαίσιο. Στο
έργο "Πετυχαίνοντας φιλόδοξους στόχους οδικής ασφάλειας" έχει υποστηριχτεί ότι η
κυριότερη θεσµική διοικητική λειτουργία για την οδική ασφάλεια είναι η επικέντρωση στα
αποτελέσµατα. Αυτό σηµαίνει ότι δίνεται βάρος στη σύνδεση όλων των πραγµατικών και
πιθανών επεµβάσεων µε τα αποτελέσµατα και τον καθορισµό ενός πλαισίου απόδοσης για
την επίτευξη των στόχων. Όλες οι άλλες θεσµικές διοικητικές λειτουργίες (συντονισµός,
χρηµατοδότηση, νοµοθεσία, έλεγχος και αξιολόγηση, προώθηση, έρευνα και ανάπτυξη και
µεταφορά γνώσης) υποβοηθούν την επικέντρωση στα αποτελέσµατα και αφορούν στην
επίτευξη των στόχων. Η δέσµευση για µια προσέγγιση επικεντρωµένη στα αποτελέσµατα
είναι κρίσιµη για τον επιτυχή καθορισµό των στόχων για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας
σε µία χώρα.
Ο συντονισµός των αρµόδιων φορέων και όσων µπορούν να συµβάλουν στην οδική
ασφάλεια αποτελεί σηµαντική προϋπόθεση για την επιτυχηµένη εφαρµογή των στρατηγικών
οδικής ασφάλειας. Οι διοικητικές δοµές πρέπει να είναι τέτοιες ώστε να εξασφαλίζεται τόσο
η συµµετοχή όσο και οι ευθύνες και οι αρµοδιότητες όλων στον καθορισµό των στόχων και
στην εφαρµογή επεµβάσεων που στοχεύουν στην επίτευξη των στόχων. Με αυτές τις δοµές
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πρέπει επίσης να προωθείται η συνεργασία µεταξύ των βασικών φορέων οδικής ασφάλειας,
να καθορίζονται σαφώς οι αρµοδιότητες και να προωθείται η ανάπτυξη δεικτών απόδοσης. Η
θεσµοθέτηση µιας κυβερνητικής δι-υπουργικής ιεραρχίας πολλών επιπέδων είναι πολύτιµη
για την αποτελεσµατική λήψη αποφάσεων και τον συντονισµό για οποιοδήποτε πρόγραµµα
οδικής ασφάλειας.
Η συναίνεση των πολιτών για τα προτεινόµενα µέτρα είναι κρίσιµη για την οδική ασφάλεια.
Συνήθως, όταν ζητείται η υποστήριξη του κοινού, πρέπει να υπερνικηθούν προβλήµατα
σχετικά µε την έλλειψη γνώσης των παραγόντων κινδύνου, της προτεραιότητας των
µετακινήσεων αντί της ασφάλειας και της έλλειψης απαίτησης για πρωτοβουλίες οδικής
ασφάλειας που µπορούν να περιορίσουν επικίνδυνες συµπεριφορές. Περαιτέρω εµπόδια
µπορούν να προκληθούν από την έλλειψη εµπιστοσύνης στις δηµόσιες αρχές. Η ανάγκη να
εξασφαλιστεί η υποστήριξη της κοινωνίας είναι ιδιαίτερα κρίσιµη για την εφαρµογή µιας
προσέγγισης ασφαλούς συστήµατος, η οποία ακολουθεί την αρχή ότι «η οδική ασφάλεια
αποτελεί ευθύνη όλων» και συνεπώς απαιτείται µεγάλη δέσµευση των αρχών αλλά και των
πολιτών. Η προσέγγιση αυτή είναι µακροπρόθεσµη και στηρίζεται στη µεταβολή πολλών
κοινών πεποιθήσεων µέσω πληροφόρησης, συζήτησης αλλά και διαφωνιών ώστε τα
προτεινόµενα µέτρα να γίνουν αποδεκτά από το κοινό.
Κάθε στρατηγική στην οποία περιλαµβάνονται ποσοτικοί στόχοι πρέπει να περιλαµβάνει και
στάδιο αξιολόγησης. Με τον τρόπο αυτό, είναι δυνατόν να προσδιοριστεί η
αποτελεσµατικότητα των εφαρµοζόµενων µέτρων και να βελτιωθούν τα µελλοντικά µέτρα
για να αντιµετωπιστούν καλύτερα τα προβλήµατα και να εξασφαλιστεί η επίτευξη των
στόχων. Προκειµένου να πραγµατοποιηθεί ακριβής και αξιόπιστη αξιολόγηση απαιτούνται
στοιχεία οδικής ασφάλειας. Αξιόπιστα, πλήρη και συνεχώς εξελισσόµενα συστήµατα
δεδοµένων είναι απαραίτητα για τη µέτρηση και τον έλεγχο της αποτελεσµατικότητας των
µέτρων οδικής ασφάλειας και την καταγραφή των διαφορετικών συνθηκών µε την πάροδο
του χρόνου. Τα συστήµατα δεδοµένων για όλες τις χώρες ανεξάρτητα από το επίπεδο οδικής
ασφάλειας πρέπει να περιλαµβάνουν: τελικά αποτελέσµατα (τουλάχιστον το πλήθος των
θανάτων και των σοβαρών τραυµατισµών), δείκτες έκθεσης σε κίνδυνο (π.χ. πληθυσµό,
πλήθος αδειών οδήγησης, αποστάσεις που διανύονται), ενδιάµεσα αποτελέσµατα (π.χ.
µείωση των παραβάσεων ταχύτητας και οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ), στοιχεία για το
κοινωνικο-οικονοµικό κόστος των οδικών ατυχηµάτων και άλλους οικονοµικούς παράγοντες
(π.χ. νέες πωλήσεις οχηµάτων), και θεσµικά αποτελέσµατα (π.χ. διάφορες κατηγορίες µέτρων
επιτήρησης).
Η αποτελεσµατική εφαρµογή της στρατηγικής οδικής ασφάλειας είναι δυνατή µόνο όταν
είναι διαθέσιµη επαρκής χρηµατοδότηση. Αφού προσδιοριστεί το κοινωνικο-οικονοµικό
κόστος των οδικών ατυχηµάτων, θα πρέπει να προσδιοριστεί επίσης το ύψος της
χρηµατοδότησης που διατίθεται για την οδική ασφάλεια. Στη συνέχεια, πρέπει να
προσδιοριστεί η διαφορά της άµεσης επένδυσης από την Πολιτεία και άλλους φορείς για την
πρόληψη των οδικών ατυχηµάτων και του συνολικού κόστους που προκύπτει για την
πολιτεία και τις ασφαλιστικές εταιρείες από την αντιµετώπιση των συνεπειών των οδικών
ατυχηµάτων. Αυτό θα αποτελέσει τη βάση για προτάσεις στοχοθετηµένων επενδύσεων από
τις ασφαλιστικές εταιρείες (π.χ. επιβράβευση οδηγών που δεν έχουν εµπλακεί σε ατυχήµατα)
που θα βασίζονται στην επίτευξη εµπορικά αποδεκτής απόδοσης µέσω του µειωµένου
αριθµού ατυχηµάτων και του αντίστοιχου κοινωνικού κόστους τους.

92

4o ∆ιεθνές Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα
4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Ο καθορισµός και η επίτευξη φιλόδοξων στόχων είναι ένα ισχυρό κίνητρο στην ανάπτυξη
των νέων προσεγγίσεων για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Οι χώρες που έχουν επιτύχει
τη µείωση του αριθµού των νεκρών και των σοβαρών τραυµατισµών στα οδικά ατυχήµατα
έχουν υιοθετήσει την προσέγγιση του ασφαλούς συστήµατος οδικής κυκλοφορίας για να
επιτύχουν τους φιλόδοξους στόχους που έχουν θέσει. Η προσέγγιση του ασφαλούς
συστήµατος περιλαµβάνει τη βελτίωση της υποδοµής, τη βελτίωση της ασφάλειας των
οχηµάτων και την αναθεώρηση των ορίων ταχύτητας για τη µείωση της έκθεσης σε κίνδυνο
των χρηστών της οδού. Την ευθύνη για την εφαρµογή των αρχών αυτών τη φέρουν όλοι οι
φορείς της Πολιτείας που είναι αρµόδιοι για τον σχεδιασµό και τη διαχείριση του συστήµατος
οδικής κυκλοφορίας. Η προσέγγιση αυτή είναι η πιο πρόσφατη έκφραση µιας στρατηγικής
που επικεντρώνεται στα αποτελέσµατα και είναι ουσιαστική για την επίτευξη σηµαντικών
βελτιώσεων στην οδική ασφάλεια. Σε µια τέτοια στρατηγική καθορίζονται σαφώς οι στόχοι
και οι ευθύνες των φορέων και των ατόµων για την επίτευξή τους και υποστηρίζονται από
αποτελεσµατικό έλεγχο και αξιολόγηση των αποτελεσµάτων.
Η δέσµευση της Πολιτείας στο επίπεδο του Πρωθυπουργού µε τη θεσµοθέτηση του
στρατηγικού σχεδιασµού είναι ουσιαστική για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Με τον
τρόπο αυτό εξασφαλίζεται επαρκής χρηµατοδότηση, πολιτική συναίνεση, νοµοθετικές
αλλαγές, δέσµευση όλων των συµµετεχόντων, εφαρµογή αποτελεσµατικών µέτρων έστω κι
αν δεν είναι δηµοφιλή βραχυπρόθεσµα καθώς και βελτίωση των θεσµικών δυνατοτήτων. Η
επιτυχής εφαρµογή της στρατηγικής απαιτεί την αποτελεσµατική συνεργασία όλων των
εµπλεκόµενων φορέων υπό τον συντονισµό ειδικά εξουσιοδοτηµένου κεντρικού φορέα. Οι
χώρες που στερούνται τη θεσµική ικανότητα και την πειθαρχία που απαιτούνται για τη σωστή
διαχείριση της οδικής ασφάλειας δεν είναι πιθανό να πετύχουν βελτίωση του επιπέδου οδικής
ασφάλειας. Οι επισηµάνσεις αυτές έχουν ιδιαίτερη εφαρµογή στην Ελλάδα, η οποία καλείται
σήµερα να εφαρµόσει το 2ο Στρατηγικό Σχέδιο για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας που
εκπονήθηκε από το ΕΜΠ (ΕΜΠ, 2005), στο οποίο προβλέπονται όλες οι κατάλληλες δοµές
για την εφαρµογή µίας αποτελεσµατικής πολιτικής οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα.
Η επίτευξη των φιλόδοξων στόχων οδικής ασφάλειας στηρίζεται σηµαντικά στην εµπειρία
από την εφαρµογή µέτρων που έχουν αποδειχθεί αποτελεσµατικά. Οι επεµβάσεις που
αναγνωρίζονται στις χώρες µέλη του ΟΟΣΑ ως αποτελεσµατικότερες είναι µέτρα για τη
διαχείριση των ταχυτήτων, µέτρα για την αποφυγή οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, για τη
χρήση ζώνης ασφαλείας, για τη βελτίωση της υποδοµής, για τη βελτίωση της ασφάλειας των
οχηµάτων και για τη βελτίωση της ιατρικής περίθαλψης των θυµάτων στα οδικά ατυχήµατα.
Τα ζητήµατα αυτά άλλωστε έχουν προταχθεί και στο 1ο και στο 2ο Στρατηγικό Σχέδιο για τη
βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο της προσέγγισης του ασφαλούς
συστήµατος οδικής κυκλοφορίας στις αναπτυγµένες στην οδική ασφάλεια χώρες δίνεται
έµφαση στην περαιτέρω βελτίωση της οδικής υποδοµής όπως η αναβάθµιση του οδικού
δικτύου µε πρόβλεψη διαχωρισµού των κατευθύνσεων κυκλοφορίας, τα πλευρικά στηθαία
ασφάλειας για την αποφυγή εκτροπής από την οδό, η κατασκευή κυκλικών κόµβων για
αντικατάσταση των διασταυρώσεων και µείωση των πλάγιων/ πλαγιοµετωπικών
συγκρούσεων, κλπ.
Ένα σηµαντικό στοιχείο για την αξιολόγηση των στρατηγικών που επικεντρώνονται στα
αποτελέσµατα είναι η παρακολούθηση των αποτελεσµάτων των επεµβάσεων οδικής
ασφάλειας και η χρήση τους ως βάση για την ανάπτυξη νέων στρατηγικών. Αυτό απαιτεί την
υποβολή έκθεσης στοιχείων και τη διατήρηση µιας αξιόπιστης βάσης δεδοµένων, µε επαρκή
χρηµατοδότηση για τον προσδιορισµό των αιτιών των ατυχηµάτων και την αντιµετώπιση του
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προβλήµατος της ελλιπούς ή λανθασµένης καταγραφής των στοιχείων ατυχηµάτων που
αναπόφευκτα προκύπτει λόγω των διαφόρων πηγών (αστυνοµία, νοσοκοµεία και
ασφαλιστικές εταιρείες). Η προσεκτική ανάλυση των στοιχείων είναι απαραίτητη για την
κατανόηση των δεικτών ατυχηµάτων διαφορετικών κατηγοριών χρηστών και έκθεσης σε
κίνδυνο. Με τον τρόπο αυτό µπορούν να καθοριστούν τα ποσοστά επιτυχίας των
στρατηγικών που εφαρµόζονται. Η ποσοτικοποιηµένη παρακολούθηση της εφαρµογής των
στρατηγικών και του επιπέδου οδικής ασφάλειας αποτελεί καθοριστικό στοιχείο του 1ου και
του 2ου Στρατηγικού Σχεδίου της Ελλάδας, η οποία µάλιστα αποδείχθηκε ιδιαίτερα
αποτελεσµατική κατά την εφαρµογή του 1ου Στρατηγικού Σχεδίου την περίοδο 2001 - 2004
(Yannis et al. 2007).
Τέλος, η χρήση της ανάλυσης κόστους-οφέλους είναι ένα απαραίτητο στοιχείο για την
εφαρµογή αποτελεσµατικών στρατηγικών βελτίωσης της οδικής ασφάλειας τόσο για να
καθοριστούν οι προτεραιότητες στην εφαρµογή των επεµβάσεων όσο και για την παρουσίαση
της αξίας των επενδύσεων για την κοινωνία. Αυτά τα στοιχεία είναι καίριας σηµασίας για την
ανάπτυξη προτάσεων και την εξασφάλιση της απαραίτητης χρηµατοδότησης. Σε όλες τις
χώρες και ιδιαίτερα στην Ελλάδα πρέπει να ενισχυθεί η χρηµατοδότηση για την οδική
ασφάλεια καθορίζοντας πόρους αποκλειστικά για την οδική ασφάλεια µε έµφαση στις
αποδεδειγµένα αποτελεσµατικότερες δράσεις.
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