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3.4.2 ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ, 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ & ∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ - ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΑ ΣΗΜΕΙΑ  Ο∆ΙΚΟΥ 
∆ΙΚΤΥΟΥ (ΜΟΑ) 

 
3.4.2.1  Προγραµµατισµός και καταγραφή υφιστάµενης κατάστασης  

 
Για την καταγραφή της υφιστάµενης κατάστασης απαιτείται επισκόπηση στο ύπαιθρο των 

οδικών  δικτύων, η οποία τεκµηριώνεται µε βιντεοσκόπηση (χωριστά για κάθε κατεύθυνση 
του οδικού δικτύου. Στις εργασίες καταγραφής περιλαµβάνονται (α) η καταγραφή των 
οριογραµµών των οδών προκειµένου να προσδιοριστεί η γεωµετρία των αξόνων τους, (β) η 
καταγραφή  χαρακτηριστικών θέσεων, (γ) η καταγραφή των φθορών στο οδόστρωµα και (δ) 
φωτογραφική τεκµηρίωση. 

Ακολουθεί προετοιµασία των υποβάθρων Οριζοντιογραφίας , µε λήψη ορθοφωτοχαρτών 
µε πρόγραµµα της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. 

Ο εντοπισµός των προβληµάτων  της υφιστάµενης οδικής υποδοµής που δηµιουργούν 
αρνητικές προϋποθέσεις για την οδική ασφάλεια, προκύπτει από στοιχεία καταγραφής 
επικίνδυνων σηµείων από τις  αρµόδιες Τεχνικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας, από στοιχεία 
ατυχηµάτων, από φωτογραφική τεκµηρίωση και καταγραφή φθορών οδοστρώµατος, από την 
εξέταση  ως προς τη φυσική και λειτουργική κατάσταση της υφιστάµενης οδικής υποδοµής σε 
όλο το µήκος της και ειδικότερα σε θέσεις καµπυλών µε µη αποδεκτή ποιότητα σχεδιασµού, 
σύµφωνα µε τα κριτήρια ασφαλείας των ΟΜΟΕ-Χ, καθώς και έλεγχος της γεωµετρίας  
χάραξης του εξεταζόµενου οδικού δικτύου ως προς τα δύο πρώτα (I και II) κριτήρια 
ασφαλείας των ΟΜΟΕ-Χ. 

 
3.4.2.2  Αξιολόγηση και διαπίστωση προβληµάτων 

 
Από επεξεργασία και αξιολόγηση των στοιχείων που συλλέγονται κατά τις πρόδροµες 

ενέργειες , διαπιστώνονται τα προβλήµατα της οδικής υποδοµής που οφείλονται σε 
αδυναµίες σχεδιασµού της, ή και της φυσικής και λειτουργικής κατάστασής της. 

Η διαπίστωση των προβληµάτων αφορούν στις θέσεις µειωµένης οδικής ασφάλειας 
(ΜΟΑ), για τις οποίες και  προσδιορίζονται τρεις γενικές κατηγορίες µειωµένης οδικής 
ασφάλειας (ΜΟΑ) οι οποίες είναι : 

A. Θέσεις ΜΟΑ-Α : Μειωµένης οδικής ασφάλειας από ατυχήµατα 
Β. Θέσεις ΜΟΑ-Β : Μειωµένης οδικής ασφάλειας από µαρτυρίες 
Γ. Θέσεις ΜΟΑ-∆ : Μειωµένης οδικής ασφάλειας δυνητικά 
 
 

3.4.2.3  Κατάταξη επεµβάσεων σε Βραχυπρόθεσµες και Μεσοπρόθεσµες 
 
Στις θέσεις-περιοχές που έχουν διαπιστωθεί προβλήµατα, προτείνονται επεµβάσεις οι 
οποίες κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες, που αναπτύσσονται παρακάτω ως 
Βραχυπρόθεσµες και Μεσοπρόθεσµες επεµβάσεις. 
 
► Επεµβάσεις Βραχυπρόθεσµες 
 
Η υλοποίησή τους περιλαµβάνει, εν γένει, συγκεκριµένες εργασίες µικρής και σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις µεσαίας κλίµακας σε µέγεθος και χρόνο. Αφορούν σε εργασίες που είναι 
υλοποιήσιµες σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, έχουν άµεσα αποτελέσµατα στο επίπεδο της 



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο∆ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ  ΚΡΗΤΗ, 2016-2020 

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ 31 

παρεχόµενης οδικής ασφάλειας και εφαρµόζονται σε θέσεις Μειωµένης Οδικής Ασφάλειας 
(ΜΟΑ) και ιδίως σε θέσεις του οδικού δικτύου που παρουσιάζουν µεγάλη συγκέντρωση 
ατυχηµάτων (ΜΟΑ-Α). Τέτοιες περιπτώσεις αφορούν π.χ. σε τµήµα οδού, σε θέση µιας 
οριζόντιας καµπύλης, σε θέση διέλευσης πεζών, σε περιοχή ισόπεδου κόµβου κ.λ.π. 
 
Η κατάταξη των θέσεων ΜΟΑ για την υλοποίηση των Βραχυπρόθεσµων επεµβάσεων γίνεται 
κατά σειρά προτεραιότητας, µε πρώτες τις ΜΟΑ-Α, στη συνέχεια τις ΜΟΑ-Μ και τελευταίες 
τις ΜΟΑ-∆. 
 
Οι  Βραχυπρόθεσµες επεµβάσεις ΜΟΑ, οµαδοποιούνται σε : 

→  Βραχυπρόθεσµες επεµβάσεις θέσεων ΜΟΑ Α΄ προτεραιότητας  
        Η επιλογή των ΜΟΑ για  βραχυπρόθεσµες επεµβάσεις Α’ προτεραιότητας από τα 
συνολικά, προκύπτει µε το κριτήριο των σηµαντικότερων ΜΟΑ από άποψη επικινδυνότητας. 
Η επιλογή τους έγινε µε τις ακόλουθες παραδοχές και επισηµάνσεις:  
 
α.  Από τα ΜΟΑ-∆ λόγω ελέγχου γεωµετρίας εντάσσονται στα ΜΟΑ βραχυπρόθεσµων 

επεµβάσεων δεύτερης προτεραιότητας αυτά που έχουν ∆V85 µεταξύ 20 km/h - 40 km/h, 
µε το κριτήριο της επικινδυνότητας.  

β.  Από τα ΜΟΑ-∆ λόγω ισόπεδων κόµβων εντάσσονται στα ΜΟΑ βραχυπρόθεσµων 
επεµβάσεων δεύτερης προτεραιότητας οι ισόπεδοι κόµβοι που δεν είναι σηµαντικοί, 
καθώς και αυτοί που είναι στην αρχή και στο τέλος της χάραξης όταν δεν υπάρχουν 
στοιχεία για τους δύο δρόµους που συµβάλλουν.  

γ.  Από τις θέσεις ΜΟΑ-Μ εντάσσονται στα ΜΟΑ βραχυπρόθεσµων επεµβάσεων δεύτερης 
προτεραιότητας τα ΜΟΑ-Μ-διαφυγόντα που έχουν χαµηλή ∆V85 (π.χ. έως 40 km/h). 
Επίσης για τα ΜΟΑ-Μ µεγάλου µήκους εφαρµόστηκε η ακόλουθη µεθοδολογία 
αντιµετώπισης προκειµένου οι επεµβάσεις βελτίωσης της οδικής ασφάλειας να 
επικεντρωθούν στις πραγµατικά επικίνδυνες θέσεις µικρότερου µήκους:  
1.  εντοπίστηκαν εντός του δηλωθέντος τµήµατος ΜΟΑ-Μ οι θέσεις ΜΟΑ-∆ µε ∆V85>30 

Km/h, οι οποίες και αναβαθµίστηκαν σε ξεχωριστές θέσεις ΜΟΑ-Μ  
2.  εξετάστηκαν λεπτοµερώς εντός του δηλωθέντος τµήµατος ΜΟΑ-Μ η ύπαρξη ιχνών 

διαφυγόντων ατυχηµάτων και οι περιοχές στις οποίες εντοπίστηκαν τέτοια ίχνη 
αναβαθµίστηκαν σε ξεχωριστές θέσεις ΜΟΑ-Μ,  

3. επιπλέον των ιχνών από διαφυγόντα ατυχήµατα, εξετάστηκε ευρύτερα η δηλωθείσα 
περιοχή ως ΜΟΑ-Μ (µε βάση και το πρόβληµα για το οποίο υπάρχει µαρτυρία) και 
επιλέχτηκαν κατά την κρίση του µελετητή τµήµατά της ως επικίνδυνα, για να 
µελετηθούν ως ξεχωριστές θέσεις ΜΟΑ-Μ.  

δ. Εφαρµόστηκε το κριτήριο ιεράρχησης οδικών αξόνων σύµφωνα µε το e-mail της 
Υπηρεσίας και σύµφωνα µε αυτό εντάχθηκαν στα ΜΟΑ βραχυπρόθεσµων επεµβάσεων 
δεύτερης προτεραιότητας επί πλέον ΜΟΑ από τα συνολικά. 

Χαρακτηρίζονται ΜΟΑ βραχυπρόθεσµων επεµβάσεων πρώτης προτεραιότητας καθώς σε 
αυτά θα συνταχθούν τεύχη δηµοπράτησης. 
 

→  Βραχυπρόθεσµες επεµβάσεις θέσεων ΜΟΑ Β΄ προτεραιότητας.  
Χαρακτηρίζονται ΜΟΑ βραχυπρόθεσµων επεµβάσεων δεύτερης προτεραιότητας καθώς σε 
αυτά  η διαχείρισή τους θα γίνει µε τα πρότυπα σχέδια της ΕΟΑΕ. 
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► Επεµβάσεις Μεσοπρόθεσµες 
 
Σε αυτές περιλαµβάνονται τοπικές ή και εκτεταµένες επεµβάσεις µεσαίου και µεγάλου χρόνου 

και κόστους υλοποίησης. Η υλοποίηση των Μεσοπρόθεσµων επεµβάσεων µπορεί να 

απαιτούν τον επανασχεδιασµό και την ανακατασκευή οδικών τµηµάτων ή και την κατασκευή 

εξ ολοκλήρου νέων έργων (π.χ. η ανακατασκευή οδικών τµηµάτων ή κόµβων), εργασίες 

αποκατάστασης πρανών λόγω καταπτώσεων ή και κατολισθήσεων, διαπλατύνσεις, 

ανακατασκευή – αναµόρφωση κόµβων, επεµβάσεις σε υφιστάµενους οχετούς και γέφυρες 

καθώς και την κατασκευή εξ ολοκλήρου νέων έργων, όπως π.χ. υπό ορισµένες 

προϋποθέσεις εύκολα υλοποιήσιµες παρακάµψεις οικισµών. 

 
Η υλοποίηση των Μεσοπρόθεσµων επεµβάσεων µπορεί να προχωρήσει µε τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις : 
i)  Εκπόνηση µελετών, π.χ. µιας ή περισσοτέρων κατηγορίων όπως τοπογραφικών, 

οδοποιίας, υδραυλικών, γεωλογικών, γεωτεχνικών, στατικών, Η/Μ κ.λ.π. 
ii)    Εξασφάλιση απαιτούµενων εγκρίσεων από άλλους φορείς. 
iii)   Περιβαλλοντική αδειοδότηση. 
iv)  Απαλλοτρίωση της έκτασης που ενδεχοµένως θα απαιτηθεί για την υλοποίηση των 

επεµβάσεων. 
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3.5  ∆ράσεις επεµβάσεων για τη βελτίωση οδικής ασφάλειας  Περιφέρειας 
Κρήτης 

 

3.5.1. Επεµβάσεις για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας του Οδικού ∆ικτύου  
Περιφέρειας Κρήτης – Μελέτη σκοπιµότητας για την «Ενίσχυση της 
προσπελασιµότητας και της οδικής ασφάλειας της Περιφέρειας Κρήτης» 

 
Η Περιφέρεια Κρήτης στα πλαίσια των δράσεων για την αναβάθµιση του συστήµατος 

των οδικών µεταφορών, διαπιστώνει, καταγράφει και αξιολογεί τα πολλαπλά 

υφιστάµενα προβλήµατα, ιεραρχεί τις ανάγκες για τη βελτίωση των οδικών υποδοµών 

και προγραµµατίζει εκτέλεση έργων για την άρση των επικινδυνοτήτων και τη 

βελτίωση των µεταφορικών υποδοµών. 

 

Για το λόγο αυτό, συντάχθηκε το Μάϊο του 2014, η µελέτη σκοπιµότητας για την «Ενίσχυση 

της προσπελασιµότητας και της οδικής ασφάλειας της Περιφέρειας Κρήτης», από την Γενική 

∆/νση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος & Υποδοµών της Περιφέρεια 

Κρήτης. 

Στη αναφερόµενη µελέτη σκοπιµότητας περιλαµβάνονται παρεµβάσεις-δράσεις που 

υπάγονται στον τοµέα των Μεταφορών και αφορούν τις οδικές µεταφορές, µε κύριες 

κατηγορίες παρεµβάσεων στην ανάπτυξη των οδικών  µεταφορικών υποδοµών και τη 

βελτίωση της ασφάλειας των οδικών αξόνων και κατ’ επέκταση τη βελτίωση των  οδικών 

υπηρεσιών, θέτοντας δύο κύριους στρατηγικούς στόχους: 

●  Τη βελτίωση ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών µετακίνησης, µε έµφαση στη 

µείωση του χρόνου και του κόστους µετακινήσεων, στη βελτίωση ασφάλειας των 

µεταφορών και στην αύξηση του επιπέδου ασφάλειας και εξυπηρέτησης των χρηστών 

του οδικού δικτύου της Κρήτης, µε παρεµβάσεις συντήρησης και οδικής ασφάλειας. 

[Πίνακας 1.Α]. 

● Τη βελτίωση της προσβασιµότητας και της προσπελασιµότητας των περιοχών τόσο των 

∆ιευρωπαϊκών ∆ικτύων Μεταφορών σε Εθνικό και Περιφερειακό επίπεδο και την 

ανάπτυξη των µεταφορικών υποδοµών, µε εκτέλεση παρεµβάσεων για την άρση 

ασυνεχειών και δυσλειτουργιών των οδών, [Πίνακας 1.Β]. 
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Στους πίνακες 1.Α και 1.Β που ακολουθούν παρουσιάζονται τα έργα όπως έχουν 

οµαδοποιηθεί σε φάσεις (Α-Β-Γ & ∆) λαµβάνοντας υπόψη αφενός την ωριµότητά τους ως 

προς  τη δυνατότητα υλοποίησής τους και αφετέρου αποτελούν κύριο µεσοπρόθεσµο στόχο 

επίτευξης που θα συµβάλλει στη βελτίωση  της οδικής ασφάλειας των µεταφορικών 

υποδοµών της Κρήτης. 

 

Τα αναφερόµενα έργα αναµένεται να έχουν αντίκτυπο στην µελλοντική ανάπτυξη του νησιού. 

Θα επιτρέψουν την ταχύτερη και ασφαλέστερη µετακίνηση στις οδικές µεταφορές σε τοπικό, 

εθνικό και διευρωπαϊκό επίπεδο.  

Θα ενισχύσουν την προσβασιµότητα και την µετακίνηση σε κοινότητες που απαιτούν πολλές 

ώρες επικίνδυνης οδήγησης, προκειµένου να προσεγγιστούν.  

Θα σταµατήσει η συνεχής ετήσια απώλεια της ανθρώπινης ζωής που οφείλεται σε 

ανεπάρκειες σηµαντικών έργων οδοποιίας. 

 

Οι συνολικές εκτιµούµενες δαπάνες για τους δύο κύριους στρατηγικούς στόχους, φαίνονται 

στον  παρακάτω πίνακα : 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ 
παρεµβάσεων Οδικής Ασφάλειας 

 

Πίνακας 1.Α : Έργα συντήρησης 
και οδικής ασφάλειας 

125.050.000 

Πίνακας 1.Β : Άρση ασυνεχειών 
και δυσλειτουργιών Οδικών 

Υποδοµών 
292.800.000 

Συνολική ∆απάνη 417.850.000 
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ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Ο∆ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1.Α - ΕΡΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ Ο∆ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

    

 Α'  ΦΑΣΗ   

Α/Α 
έργου 

ΕΡΓΟ ΠΡΟΥΠ/ΜΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

2 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ο∆ΟΥ ΑΥΓΕΝΙΚΗ – ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ 
. (Χ.Θ18+541 – Χ.Θ.21+145)2ο Υποέργο: «ΕΡΓΑ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ– ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 
Ο∆ΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ (Χ.Θ. 21+14 ΕΩΣ Χ.Θ. 
22+200) ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ Ο∆Ο ΗΡΑΚΛΕΙΟ – 
ΜΟΙΡΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ ». 

1.150.000 

ΕΡΓΟ Ο∆ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΌ 
ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ 
Ο∆Ο ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΓ. ∆ΕΚΑ 

3 

«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΝ ∆ΡΟΜΩΝ 
ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΠΑΛΑΙΩΝ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ∆ΡΟΜΩΝ ΣΤΟΝ Ο∆ΙΚΟ ΑΞΟΝΑ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΒΙΑΝΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.  2ο Υποέργο: 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ 
ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ Ο∆ΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΒΙΑΝΝΟΥ 
ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΝ Ο∆ΩΝ 
ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟ Ι.Κ. ΣΚΑΛΑΝΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 
Α.Κ. ΑΓ. ΣΩΖΟΝΤΑ»  

400.000 ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΑΚΤΗΣ 
ΜΕ ΤΗΝ ΕΝ∆ΟΧΩΡΑ 

5 
« ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ε.Ο.∆. ΣΗΤΕΙΑΣ - ΠΑΧΕΙΑ 
ΑΜΜΟΣ»  

1.500.000 ΕΡΓΟ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

6 
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ 
ΚΑΣΤΕΛΛΙ-ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ»  

1.000.000 ΕΡΓΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ 

7* 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ 
ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 5o 
ΥΠΟΕΡΓΟ: "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ 
ΚΡΗΤΗΣ- Β’ ΦΑΣΗ (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ)» 

600.000 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΦΩΤΙΣΜΟΥ 
κλπ) 

8* 
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο∆ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ 
Β.Ο.Α.Κ 

10.000.000 ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ο∆ΙΚΗ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

9* 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ Π.Ε.Ο ΡΕΘΥΜΝΟ - 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

1.000.000 ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ο∆ΙΚΗ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

11* 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ 
ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ Ο∆ΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ  ΗΡΑΚΛΕΙΟ - 
ΜΟΙΡΕΣ - ΤΥΜΠΑΚΙ -ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟ - 
ΓΟΥΒΕΣ - ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ - ΜΑΛΙΑ(Π.Ε.Ο.) ΚΑΙ 
ΧΑΝΙΑ - ΡΕΘΥΜΝΟ (Π.Ε.Ο) 

8.600.000 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ 
Ο∆ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ 
ΠΑΛΑΙΑ ΕΘΝΙΚΗ Ο∆Ο 

14* 
Ο∆ΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ 
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙ∆ΕΣ 

800.000  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ο∆ΙΚΗ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

  25.050.000  
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ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Ο∆ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.Α - ΕΡΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ Ο∆ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 
              Β'  ΦΑΣΗ 

Α/Α ΕΡΓΟ ΠΡΟΥΠ/ΜΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

16* 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ Μ.Ο.Α. ΣΤΟΥΣ 
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥΣ ∆ΡΟΜΟΣ  

30.000.000 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ Ο∆ΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

17* 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ 
ΚΡΗΤΗΣ 

25.000.000 
ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ 
ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  
ΚΡΗΤΗΣ 

    55.000.000   
    
    

 Γ'  ΦΑΣΗ   

Α/Α ΕΡΓΟ ΠΡΟΥΠ/ΜΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

18* 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ Μ.Ο.Α .ΣΤΟΥΣ  
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥΣ  ∆ΡΟΜΟΣ   

30.000.000 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ Ο∆ΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

21* 
ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ Ο∆Ο  

15.000.000 ΕΡΓΟ Ο∆ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

  45.000.000  
    
    

 ∆'  ΦΑΣΗ   

Α/Α ΕΡΓΟ ΠΡΟΥΠ/ΜΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

  0  
    
    
    
    

 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ   

 ∆ΑΠΑΝΗ : Α  ΦΑΣΗ 25.050.000  

 ∆ΑΠΑΝΗ : Β  ΦΑΣΗ 55.000.000  

 ∆ΑΠΑΝΗ : Γ ΦΑΣΗ 45.000.000  

 ∆AΠANH :  ∆ ΦΑΣΗ 0  

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ 125.050.000  
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ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ Ο∆ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ  1.Β - ΑΡΣΗ ΑΣΥΝΕΧΕΙΩΝ & ∆ΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ Ο∆ΙΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ 

    
 Α'  ΦΑΣΗ   

Α/Α 
έργου 

ΕΡΓΟ ΠΡΟΥΠ/ΜΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 

« ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ Ο∆ΟΥ ΤΥΛΙΣΣΟΣ –ΑΝΩΓΕΙΑ ΤΜΗΜΑ 
ΤΥΛΙΣΣΟΣ –ΟΡΟΠΕ∆ΙΟ ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΑ –ΑΣΤΥΡΑΚΙ & 
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ.  3ο Υποέργο (NEO): «ΒΕΛΤΙΩΣΗ 
Ο∆ΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ –ΤΥΛΙΣΣΟΣ – ΑΝΩΓΕΙΑ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ 
ΟΡΟΠΕ∆ΙΟ ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΑ ΕΩΣ ΚΟΜΒΟ ΑΣΤΥΡΑΚΙΟΥ» 

9.000.000 

ΝΕΑ ΧΑΡΑΞΗ ΜΗΚΟΥΣ 5,5 
Km, ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΤΟΥ 
ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ 
ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ 
ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

4 

 « ΒΕΛΤΙΩΣΗ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ 
ΠΑΡΑΝΥΜΦΩΝ- ΤΡΙΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ  – ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΤΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ  
ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ» .   

2.500.000   

10 

∆ΡΟΜΟΣ ΣΥΝ∆ΕΤΗΡΙΟΥ ΑΞΟΝΑ ΤΩΝ ∆ΡΟΜΩΝ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΒΙΑΝΝΟΣ & ΧΟΥ∆ΕΤΣΙ-ΠΥΡΓΟΣ 3ο ΥΠΟΕΡΓΟ: 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ ΣΥΝ∆ΕΤΗΡΙΟΥ ΑΞΟΝΑ ΤΩΝ 
∆ΡΟΜΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΒΙΑΝΝΟΣ & ΧΟΥ∆ΕΤΣΙ-ΠΥΡΓΟΣ 

7.500.000   

12 Ο∆ΙΚΗ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΞΟΥ 7.000.000 

ΝΕΑ ΧΑΡΑΞΗ - 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ 
Ο∆ΟΥ  

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ       Α ΦΑΣΗΣ 26.000.000  

    

    

    

    

 Β'  ΦΑΣΗ   
Α/Α ΕΡΓΟ ΠΡΟΥΠ/ΜΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

15 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ Ο∆ΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΑΓΙΟΙ ∆ΕΚΑ 
(α) ΤΜΗΜΑ ΓΟΥΡΝΕΣ-ΣΤΑΥΡΑΚΙΑ & (β) ΒΕΛΤΙΩΣΗ  
Ο∆ΟΥΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΓΕΦΥΡΑ ΣΙΒΑ 

30.000.000 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΤΡΑΙΧΝΗΣ 
∆ΙΑΤΟΜΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ 
ΕΘΝΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ -
ΑΓ. ∆ΕΚΑ ΜΗΚΟΥΣ 5,5 Km 

  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ      Β ΦΑΣΗΣ 30.000.000   
    
    
    
    
    
 Γ'  ΦΑΣΗ   

Α/Α ΕΡΓΟ ΠΡΟΥΠ/ΜΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

19 ΚΟΜΒΟΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ & ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ 12.000.000 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΟΥ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ  
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΟΥ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΗΚΕ ΑΠΌ ΤΟ 
3ο ΚΠΣ 

20 ΚΟΜΒΟΣ ΚΟΥΝΑΒΩΝ 7.000.000 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΟΥ   
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΟΥ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΗΚΕ ΑΠΌ ΤΟ 
3ο ΚΠΣ 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ     Γ ΦΑΣΗΣ 19.000.000  
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 ∆'  ΦΑΣΗ   
Α/Α ΕΡΓΟ ΠΡΟΥΠ/ΜΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

22 
∆ΡΟΜΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ∆ΗΜΩΝ ΠΟΛΕΩΣ 
ΧΑΝΙΩΝ 

13.000.000 ΝΕΑ ΧΑΡΑΞΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ 
ΜΗΚΟΥΣ 4,9 ΧΛΜ  

23 ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ο∆ΟΥ ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΚΑΡΕΣ 2.000.000 ΝΕΑ ΧΑΡΑΞΗ  

24 ΓΕΦΥΡΑ  ΒΑΓΙΩΝΙΑ 2.000.000 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ 
ΓΕΦΥΡΑΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ 
ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ Ο∆ΟΥ 

25 ΓΕΦΥΡΑ ΣΑΡΑΝΤΑ∆ΩΝ 600.000 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ 
ΓΕΦΥΡΑΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ 
ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ Ο∆ΟΥ 

26 ∆ΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΟΡΟΠΕ∆ΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 28.500.000 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ 
∆ΡΟΜΟΥ ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ ΦΟΡΤΟ  
ΛΟΓΩ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

27 ∆ΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΜΑΛΑ∆ΕΣ 21.000.000 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ 
∆ΡΟΜΟΥ ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ ΦΟΡΤΟ  
ΛΟΓΩ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

28 ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΚΡΟΤΟΣ 8.500.000 

ΝΕΑ ΧΑΡΑΞΗ ΓΙΑ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ  ΚΑΙ 
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 

29 ∆ΡΟΜΟΣ ΑΓ. ΚΥΡΙΛΛΟΣ - ΓΕΡΟ ΚΑΜΠΟΣ 2.000.000 

ΝΕΑ ΧΑΡΑΞΗ ΓΙΑ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ  ΚΑΙ 
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 

30 ΓΕΦΥΡΑ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΝΑΠΟ∆ΑΡΗ ΣΤΑ ΚΑΛΥΒΙΑ 3.000.000 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ 
ΓΕΦΥΡΑΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ 
ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ Ο∆ΟΥ 

31 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ Ο∆ΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟ-ΑΓΙΑ 
ΓΑΛΗΝΗ. ΤΜΗΜΑ ΑΡΜΕΝΟΙ - ΠΑΛΑΙ. ΤΜΗΜΑ Α. 

7.200.000 

ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΒΟΡΕΙΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ 
ΑΞΟΝΑ ΜΕ ΝΟΤΙΟ Ο∆ΙΚΟ 
ΑΞΟΝΑ, ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ ΦΟΡΤΟ 
ΛΟΓΩ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ & 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

32 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ Ο∆ΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟ-ΑΓΙΑ 
ΓΑΛΗΝΗ. ΤΜΗΜΑ ΑΡΜΕΝΟΙ - ΠΑΛΑΙ. ΤΜΗΜΑ Β. 

6.700.000 

ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΒΟΡΕΙΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ 
ΑΞΟΝΑ ΜΕ ΝΟΤΙΟ Ο∆ΙΚΟ 
ΑΞΟΝΑ, ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ ΦΟΡΤΟ 
ΛΟΓΩ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ & 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

33 
∆ΙΑΝΟΙΞΗ ΝΕΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ "ΡΕΘΥΜΝΟ-ΦΡΑΓΜΑ 
ΠΟΤΑΜΩΝ", ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ Ο∆ΟΥ 13 

10.300.000 
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΗ -
ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ 2.200.000 

34 
∆ΙΑΝΟΙΞΗ ΝΕΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ "ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ-
ΦΟΥΡΦΟΥΡΑΣ", ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ Ο∆ΟΥ 13 

17.000.000 
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΗ -
ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ 4.300.000 

35 
∆ΙΑΝΟΙΞΗ ΝΕΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ "ΦΟΥΡΦΟΥΡΑΣ-
ΜΑΝΤΡΕΣ", ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ Ο∆ΟΥ 13 

29.500.000 
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΗ -
ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ 4.750.000 

36 ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΕΛΟΥΝΤΑΣ 2.500.000 

ΝΕΑ ΧΑΡΑΞΗ  ΜΗΚΟΥΣ 3 
ΧΛΜ, ΛΟΓΩ ΜΕΓΑΛΟΥ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΦΟΡΤΟΥ 
ΑΠΟ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ & 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
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37 ΝΟΤΙΟΣ Ο∆ΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ-ΦΕΡΜΑ 11.000.000 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΧΑΡΑΞΗΣ  
ΜΗΚΟΥΣ 8 ΧΛΜ, ΛΟΓΩ 
ΜΕΓΑΛΟΥ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΦΟΡΤΟΥ 
ΑΠΟ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ & 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

38 
ΝΟΤΙΟΣ Ο∆ΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΠΙΛΑΛΗΜΑΤΑ - 
ΣΗΤΕΙΑ 

2.500.000 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ  ΧΑΡΑΞΗΣ  ΛΟΓΩ 
ΜΕΓΑΛΟΥ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΦΟΡΤΟΥ 
ΑΠΟ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ & 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

39 ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΜΟΙΡΩΝ 16.000.000 

ΝΕΑ ΧΑΡΑΞΗ ΜΗΚΟΥΣ 5,5 
ΧΛΜ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΜΟΙΡΩΝ  
ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ ΦΟΡΤΟ 
ΛΟΓΩ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ & 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

40 ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ 19.000.000 

ΝΕΑ ΧΑΡΑΞΗ ΜΗΚΟΥΣ 7,5 
ΧΛΜ  ΛΟΓΩ  ΜΕΓΑΛΟΥ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΦΟΡΤΟΥ 
ΑΠΟ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ & 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

41 ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΓΙΑΣ ΓΑΛΗΝΗΣ 2.000.000 

ΝΕΑ ΧΑΡΑΞΗ ΜΗΚΟΥΣ 1,5 
ΧΛΜ  ΛΟΓΩ  ΜΕΓΑΛΟΥ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΦΟΡΤΟΥ 
ΑΠΟ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ & 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

42 
« ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ Ο∆ΟΥ ΤΥΛΙΣΣΟΣ –ΑΝΩΓΕΙΑ ΤΜΗΜΑ  
ΑΠΌ ΤΙΜΙΟ ΣΤΑΥΡΟ ΕΩΣ ΑΝΩΓΕΙΑ  

13.500.000 

ΝΕΑ ΧΑΡΑΞΗ 5 Km, 
ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΤΟΥ ΟΡΕΙΝΟΥ 
ΟΓΚΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΜΕ 
ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ     ∆ ΦΑΣΗΣ 217.800.000  
    
    
    
    
 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ   
 ∆ΑΠΑΝΗ : Α  ΦΑΣΗ 26.000.000  
 ∆ΑΠΑΝΗ : Β  ΦΑΣΗ 30.000.000  
 ∆ΑΠΑΝΗ : Γ ΦΑΣΗ 19.000.000  
 ∆AΠANH :  ∆ ΦΑΣΗ 217.800.000  
 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ 292.800.000  
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3.5.2   Βραχυπρόθεσµες επεµβάσεις βελτίωσης επιπέδου οδικής ασφάλειας 
Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού ∆ικτύου Περιφέρειας Κρήτης (ΕΓΝΑΤΙΑ 
Ο∆ΟΣ Α.Ε.) 

 
Στα πλαίσια εκπόνησης των µελετών οδικής ασφάλειας στο Επαρχιακό και Εθνικό 
∆ίκτυο της χώρας εκπονείται από την ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆Ο Α.Ε., σχετική µελέτη 
επεµβάσεων βελτίωσης της οδικής ασφάλειας στο Οδικό ∆ίκτυο (Επαρχιακό και 
Εθνικό) της Περιφέρειας Κρήτης. 
 
Σύµφωνα µε το αντικείµενο της µελέτης και τα καταγεγραµµένα µέχρι σήµερα 
δεδοµένα, συνοπτικά στοιχεία παρουσιάζονται  στη συνέχεια. 
 
 
→ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
 
Το οδικό δίκτυο που µελετήθηκε αφορά σε συνολικό µήκος άξονα 234 Km (έναντι 
του συνολικού µήκους των 1100 Km) στο οποίο έχουν καταγραφεί 360 θέσεις ΜΟΑ. 
 
Για τις  Βραχυπρόθεσµες επεµβάσεις Α’ Προτεραιότητας έχουν εκπονηθεί αντίστοιχες 
µελέτες έργων, προϋπολογισµού  περίπου 6.250.000,00  ευρώ. 
Στον πίνακα 3.5.2.[1] που ακολουθεί παρουσιάζονται οι οδικοί άξονες που 
µελετήθηκαν , ο αριθµός των θέσεων ΜΟΑ που επιλέχθηκαν ως Α’ Προτεραιότητας 
και το συνολικό µήκος των επεµβάσεων στις θέσεις αυτές. 
 
Για τις εντοπισµένες θέσεις των Βραχυπρόθεσµων επεµβάσεων Β’ Προτεραιότητας, 
επεξεργάζονται και αξιολογούνται τα υπάρχοντα δεδοµένα, ώστε να συνταχθούν οι 
σχετικές µελέτες των έργων. 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ   

Κωδικός 
άξονα 

Μήκος 
άξονα 

(µέτρα) 

Αριθµός θέσεων 
επεµβάσεων (ΜΟΑ) -Α' 

Προτεραιότητας 

Μήκος επεµβάσεων  -   
Α' Προτεραιότητας 

Αριθµός θέσεων 
επεµβάσεων (ΜΟΑ)-Β' 

Προτεραιότητας  

Ε.Ο. 92 15.564 12 2.454 14  

ΕΠ 1 4.157 1 39 6  
ΕΠ 11 30.099 13 3.924 53  

ΕΠ 18 11.601 3 368 10  

ΕΠ 20 4.382 2 400 2  

ΕΠ 21 3.737 2 307 1  

ΕΠ 22 21.840 11 1.652 32  

ΕΠ 25 19.385 5 988 11  

ΕΠ 27 20.246 9 650 10  

ΕΠ 30_1 5.309 1 200 8  

ΕΠ 30_2 5.207 2 111 8  

ΕΠ 33 23.247 7 828 31  

ΕΠ 39 13.315 2 210 10  

ΕΠ 44 21.266 9 2.056 36  

ΕΠ 48 5.619 4 515 3  

ΕΠ 53 22.178 11 1.668 20  

ΕΠ 67 6.999 2 446 9 
Σύνολο 

ΜΟΑ 

Σύνολο 234.151 96 16.816 264 360 

 
Πίνακας 3.5.2.[1] 
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→ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 
 
Το οδικό δίκτυο που µελετήθηκε αφορά σε συνολικό µήκος άξονα 222 Km (έναντι 
του συνολικού µήκους των 600 Km) στο οποίο έχουν καταγραφεί  358  θέσεις ΜΟΑ. 
 
 
Για τις  Βραχυπρόθεσµες επεµβάσεις Α’ Προτεραιότητας έχουν εκπονηθεί αντίστοιχες 
µελέτες έργων, προϋπολογισµού περίπου  7.000.000,00  ευρώ. 
 
Στον πίνακα 3.5.2.[2] που ακολουθεί παρουσιάζονται οι οδικοί άξονες που 
µελετήθηκαν , ο αριθµός των θέσεων ΜΟΑ που επιλέχθηκαν ως Α’ Προτεραιότητας 
και το συνολικό µήκος των επεµβάσεων στις θέσεις αυτές. 
 
Για τις εντοπισµένες θέσεις των Βραχυπρόθεσµων επεµβάσεων Β’ Προτεραιότητας, 
επεξεργάζονται και αξιολογούνται τα υπάρχοντα δεδοµένα, ώστε να συνταχθούν οι 
σχετικές µελέτες των έργων. 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 
  

Κωδικός 
άξονα 

Μήκος 
άξονα 

(µέτρα) 

Αριθµός θέσεων 
επεµβάσεων (ΜΟΑ) 
-Α' Προτεραιότητας 

Μήκος 
επεµβάσεων  -   

Α' 
Προτεραιότητας 

Αριθµός θέσεων 
επεµβάσεων 

(ΜΟΑ)-Β' 
Προτεραιότητας  

ΕΠ 3 48.280 26 6.308 -  

ΕΠ 4 18.370 9 1.676 -  

ΕΠ 9 14.280 12 1.737 -  

ΕΠ 13_1 20.000 3 1.337 -  

ΕΠ 13_2 34.890 13 2.161 -  

ΕΠ 14 11.060 2 368 -  

ΕΠ 22 15.720 22 5.014 -  

ΕΠ 24 23.510 7 444 -  

ΕΠ 25 5.510 8 1.028 -  

ΕΠ 27 8.790 6 753 -  

ΕΠ 29 16.450 5 504 -  

ΕΠ 32 5.220 2 457 - 
Σύνολο 

ΜΟΑ 

Σύνολο 222.080 115 21.787 243 358 

 

Πίνακας 3.5.2.[2] 
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→ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ 
 
Το οδικό δίκτυο που µελετήθηκε αφορά σε συνολικό µήκος άξονα 226 Km (έναντι 
του συνολικού µήκους των 900 Km) στο οποίο έχουν καταγραφεί  426  θέσεις ΜΟΑ. 
 
Για τις  Βραχυπρόθεσµες επεµβάσεις Α’ Προτεραιότητας έχουν εκπονηθεί αντίστοιχες 
µελέτες έργων, προϋπολογισµού  περίπου  9.500.000,00   ευρώ. 
 
Στον πίνακα 3.5.2.[3] που ακολουθεί παρουσιάζονται οι οδικοί άξονες που 
µελετήθηκαν , ο αριθµός των θέσεων ΜΟΑ που επιλέχθηκαν ως Α’ Προτεραιότητας 
και το συνολικό µήκος των επεµβάσεων στις θέσεις αυτές. 
 
Για τις εντοπισµένες θέσεις των Βραχυπρόθεσµων επεµβάσεων Β’ Προτεραιότητας, 
επεξεργάζονται και αξιολογούνται τα υπάρχοντα δεδοµένα, ώστε να συνταχθούν οι 
σχετικές µελέτες των έργων. 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ 
   

Κωδικός 
άξονα 

Μήκος 
άξονα 

(µέτρα) 

Αριθµός θέσεων 
επεµβάσεων (ΜΟΑ) 
-Α' Προτεραιότητας 

Μήκος 
επεµβάσεων  -   

Α' 
Προτεραιότητας 

Αριθµός θέσεων 
επεµβάσεων 

(ΜΟΑ)-Β' 
Προτεραιότητας  

Π.Ε.Ο 90 29.200 24 9.042 -  

ΕΠ 1 9.500 6 962 -  

ΕΠ 5 23.100 9 2.066 -  

ΕΠ 14 51.000 19 3.387 -  

ΕΠ 27 10.100 7 1.335 -  

ΕΠ 32 12.800 11 619 -  

ΕΠ 54 33.700 22 2.262 -  

ΕΠ 31 22.100 1 200 -  

ΕΠ 36 23.100 15 2.616 -  

ΕΠ 21 11.500 7 680 - 
Σύνολο 

ΜΟΑ 

Σύνολο 226.100 121 23.169 305 426 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ     
α)  Η επαρχιακή οδός ΕΠ 5 που µελετήθηκε αφορά σε µήκος 14.200 µέτρων Πρωτεύοντος  

Επαρχιακού     ∆ικτύου και σε µήκος 8.900 µέτρων ∆ευτερεύοντος Επαρχιακού ∆ικτύου 
β)  Η επαρχιακή οδός ΕΠ 36 που µελετήθηκε αφορά σε µήκος 2.900 µέτρων Πρωτεύοντος 

Επαρχιακού ∆ικτύου και σε µήκος 20.200 µέτρων ∆ευτερεύοντος Επαρχιακού ∆ικτύου  

 

Πίνακας 3.5.2.[3] 
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→ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 
 
Το οδικό δίκτυο που µελετήθηκε αφορά σε συνολικό µήκος άξονα 242,50 Km 
(έναντι του συνολικού µήκους των 840 Km), στο οποίο έχουν καταγραφεί  527  θέσεις 
ΜΟΑ. 
 
Για τις  Βραχυπρόθεσµες επεµβάσεις Α’ Προτεραιότητας έχουν εκπονηθεί αντίστοιχες 
µελέτες έργων, προϋπολογισµού  περίπου  7.250.000,00  ευρώ. 
 
Στον πίνακα 3.5.2.[4] που ακολουθεί παρουσιάζονται οι οδικοί άξονες που 
µελετήθηκαν , ο αριθµός των θέσεων ΜΟΑ που επιλέχθηκαν ως Α’ Προτεραιότητας 
και το συνολικό µήκος των επεµβάσεων στις θέσεις αυτές. 
 
Για τις εντοπισµένες θέσεις των Βραχυπρόθεσµων επεµβάσεων Β’ Προτεραιότητας, 
επεξεργάζονται και αξιολογούνται τα υπάρχοντα δεδοµένα, ώστε να συνταχθούν οι 
σχετικές µελέτες των έργων. 
 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  ΛΑΣΙΘΙΟΥ 
  

Κωδικός 
άξονα 

Μήκος 
άξονα 

(µέτρα) 

Αριθµός θέσεων 
επεµβάσεων (ΜΟΑ) 
-Α' Προτεραιότητας 

Μήκος 
επεµβάσεων  -   

Α' 
Προτεραιότητας 

Αριθµός θέσεων 
επεµβάσεων 

(ΜΟΑ)-Β' 
Προτεραιότητας  

Π.Ε.Ο 90 27.300 20 2.765 -  

ΕΠ 1 16.200 12 2.149 -  

ΕΠ 9 38.700 21 2.408 -  

ΕΠ 15 9.500 3 548 -  

ΕΠ 16 8.200 4 1.024 -  

ΕΠ 17 2.800 4 449 -  

ΕΠ 28 56.900 23 4.859 -  

ΕΠ 41 19.000 8 896 -  

ΕΠ 42 17.000 4 484 -  

ΕΠ 47 12.200 10 798 -  

ΕΠ 29 27.500 12 1.134 -  

ΕΠ 50 7.200 3 127 - 
Σύνολο 

ΜΟΑ 

Σύνολο 242.500 124 17.641 403 527 

 
Πίνακας 3.5.2.[4] 
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Συγκεντρωτικά στοιχεία 

 

Βραχυπρόθεσµες επεµβάσεις 
βελτίωσης οδικής ασφάλειας 
Εθνικού & Επαρχιακού Οδικού 
∆ικτύου 

Προϋπολογισµός  
ΜΟΑ Α' Προτερ. 

Θέσεις ΜΟΑ      - 
Α' 

Προτεραιότητας 

Θέσεις ΜΟΑ      - 
Β' 

Προτεραιότητας 

Θέσεις 
ΜΟΑ  

Περιφερειακή Ενότητα Χανίων 9.500.000 121 305   

Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύµνου 7.000.000 115 243   

Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου 6.250.000 96 264   

Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου 6.250.000 124 403   

Σύνολα 30.000.000 456 1.215 1.671 
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3.5.3    Βραχυπρόθεσµες επεµβάσεις σε τµήµατα και θέσεις Μειωµένης Οδικής 
Ασφάλειας στους άξονες (α) Ηράκλειο-Μοίρες-Τυµπάκι-Αγία Γαλήνη, (β) 
Ηράκλειο-Γούβες-Χερσόνησος-Μάλια(Π.Ε.Ο.), (γ) Χανιά-Ρέθυµνο (Π.Ε.Ο.) 

ΥΠΕΧΩ∆Ε/ΓΓ∆Ε - ∆/ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο∆ΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 
H ∆ιεύθυνση Συντήρησης Οδικών Έργων (∆3) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. σχεδίασε έργο 
βραχυπρόθεσµων παρεµβάσεων, δηλαδή παρεµβάσεων άµεσης απόδοσης σε 
τµήµατα και θέσεις µειωµένης οδικής ασφάλειας των οδικών αξόνων: 
Ηράκλειο - Μοίρες - Τυµπάκι - Αγία Γαλήνη,  
Ηράκλειο - Γούβες - Χερσόνησος - Μάλια (Π.Ε.Ο.),  
Χανιά - Ρέθυµνο (Π.Ε.Ο),  
µε προϋπολογισµό  8.600.000,00  ευρώ.  
 
Στους προαναφερθέντες άξονες, σύµφωνα µε την σχετική µελέτη που εκπονήθηκε, 
έχουν εντοπίστηκαν συνολικά 29 θέσεις Μειωµένης Οδικής Ασφάλειας (Μ.Ο.Α.), τόσο 
σε υπεραστικά τµήµατα όσο και σε ισόπεδους κόµβους και σε τµήµατα εντός 
οικισµών ή µε αστικές χρήσεις, στις οποίες προβλέπονται βραχυπρόθεσµα µέτρα 
µικρού κόστους για τη µείωση της επικινδυνότητας.  
 
Σε γενικές γραµµές, οι κατασκευαστικές παρεµβάσεις στις θέσεις Μειωµένης Οδικής 
Ασφάλειας αφορούν κυρίως αναβάθµιση και αντικατάσταση του εξοπλισµού της 
οδού, όπως διαγράµµιση, πινακίδες σήµανσης, ανακλαστήρες οδοστρώµατος, 
γραµµική οροσήµανση, ακουστικές ταινίες, στηθαία ασφαλείας κλπ. Σε µικρότερο 
βαθµό και τοπικά, προβλέπεται συµπλήρωση - ανακατασκευή της υποδοµής, όπως 
κατασκευή αντιολισθηρής ασφαλτικής στρώσης, µικρή διαπλάτυνση του 
οδοστρώµατος, αποξήλωση εµποδίων και αποψίλωση ζωνών που εµποδίζουν την 
ορατότητα, συµπλήρωση ή κατασκευή ερείσµατος, καθώς και έργα βελτίωσης της 
αποχέτευσης οµβρίων, εφ' όσον απαιτούνται.  
 
Επίσης, στη σχετική µελέτη προβλέπεται η µελέτη και κατασκευή µιας µεταλλικής 
πεζογέφυρας περί τη χ.θ. 15+100 της Π.Ε.Ο. Ηράκλειο - Γούβες - Χερσόνησος - 
Μάλια στην περιοχή Γούρνες, καθώς και η κατασκευή δύο κάτω διαβάσεων πεζών 
στο τµήµα Γεωργιούπολη – Επισκοπή του Βορείου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), 
στις χ.θ. 40+505 και 40+805. (περιοχή Καβρού στο  Ν. Χανίων). 
 
Στις περιοχές των κόµβων προβλέπεται κατασκευή νησίδων και πεζοδροµίων, καθώς 
και η εγκατάσταση φωτεινής σηµατοδότησης (σε δύο κόµβους). 
 
 
Στον πίνακα 3.5.[1] που ακολουθεί παρουσιάζονται οι θέσεις ΜΟΑ των  οδικών 
αξόνων που µελετήθηκαν , ο αριθµός των επιλεχθέντων θέσεων ΜΟΑ, το συνολικό 
µήκος των επεµβάσεων στις θέσεις αυτές και οι απαιτούµενες κατασκευές 
πεζοδιαβάσεων. 
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ΜΟΑ Ο∆ΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ:  α) Ηράκλειο-Αγία Γαλήνη 
                                             β) Ηράκλειο-Γούβες-Χερσόνησος-Μάλια Π.Ε.Ο. 
                                             γ)  Χανιά-Ρέθυµνο Π.Ε.Ο. 

Κωδικός άξονα Θέσεις επεµβάσεων Μήκος Επέµβασης  
  

1 1000     
2 1000     
3 1000     
4 1000     
5 1000     
6 500 Ισόπεδος Κόµβος Φαιστού 
7 1300     
8 1200     
9 1000     
10 600     
11 1000     

Μ
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ς 
Ά
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ς 

  
 

Η
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α
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α

λ
ή

νη
 

12 1000     
ΣΥΝΟΛΟ 12   11600   

Κωδικός άξονα Θέσεις επεµβάσεων Μήκος Επέµβασης    

1 500     
2 1000     
3 1000     
4 1000     
5 1000     
6 500 Ισόπεδος Κόµβος Γουβών 
7 900     
8 1000     
9 500 Ισόπεδος Κόµβος Αγριανών 
10 1000     Μ
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ό
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11 1000     
ΣΥΝΟΛΟ 11   9400   

Κωδικός άξονα Θέσεις επεµβάσεων 
Μήκος Επέµβασης 

(µέτρα) 
 

  

1 3000     

2 700     

3 1000     

4 1000     

5 1200     

Μ
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6 1000     
ΣΥΝΟΛΟ 6   7900   

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

29   28900 
  

                              Πίνακας 3.5.3.[1] 
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ΠΕΖΟ∆ΙΑΒΑΣΕΙΣ 
1. Μεταλλική πεζογέφυρα περί τη Χ.Θ. 15+130 του τµήµατος  
    Ηράκλειο-Γούβες-Χερσόνησος-Μάλια    
      
2. Κάτω διάβαση πεζών περί τη Χ.Θ. 40+505 του τµήµατος  
    Γεωργιούπολη -Επισκοπή του Β.Ο.Α.Κ. (Χανιά)   
      
3. Κάτω διάβαση πεζών περί τη Χ.Θ. 40+805 του τµήµατος  
    Γεωργιούπολη -Επισκοπή του Β.Ο.Α.Κ. (Χανιά)   
      
4. Ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις των δύο κάτω διαβάσεων 

 
                              Πίνακας 3.5.3[1] 

 

Συγκεντρωτικά στοιχεία 

Βραχυπρόθεσµες επεµβάσεις 
σε τµήµατα ΜΟΑ στους άξονες 
(α) Ηράκλειο-Αγία Γαλήνη, (β) 
Ηράκλειο-Μάλια (Π.Ε.Ο.), (γ) 
Χανιά-Ρέθυµνο (Π.Ε.Ο.) 

Προϋπολογισµός  Θέσεις ΜΟΑ  

Σύνολα 8.600.000 29 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4:  
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ∆ΟΜΗΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ 
ΣΧΕ∆ΙΟΥ Ο∆ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. 
 
4.1. Σκοπός και Στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Οδικής Ασφάλειας (2011-2020), 

Ελλάδας 
 
4.1.1. Εισαγωγή 
 
Ο τελικός στόχος της Στρατηγικής Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα είναι η επίτευξη ενός 
ασφαλούς συστήµατος οδικής κυκλοφορίας όπου δεν θα σηµειώνονται θάνατοι ή σοβαροί 
τραυµατισµοί όταν συµβαίνουν οδικά ατυχήµατα. Στην προσέγγιση «Ασφαλούς 
Συστήµατος» της οδικής κυκλοφορίας (Ενότητα 4.1.1.1. του Στρατηγικού Σχεδίου οδικής 
Ασφάλειας Ελλάδας, 2011-2020) υπογραµµίζεται η ανάγκη για συστηµατική και συνολική 
θεώρηση, λαµβάνοντας υπόψη ότι τα µέρη του συστήµατος της οδικής κυκλοφορίας είναι 
αλληλένδετα και αλληλοεπηρεάζονται. Η προσέγγιση αυτή αντανακλά τις σύγχρονες 
αντιλήψεις διεθνώς και είναι ένας ανθρωπιστικός και ανθρωποκεντρικός τρόπος 
αντιµετώπισης των θεµάτων της οδικής ασφάλειας όπου η ανθρώπινη ζωή αναγνωρίζεται 
ως υπέρτατη αξία. Ο σχεδιασµός του συστήµατος της οδικής κυκλοφορίας προσαρµόζεται 
στις ανάγκες και στους περιορισµούς των χρηστών, διαµορφώνεται συγχωρητικό οδικό 
περιβάλλον για τα λάθη των χρηστών και αναπτύσσεται επίσης συγχωρητική συµπεριφορά 
στην κυκλοφορία. Ο µηδενισµός των θανάτων και των αναπηριών στα οδικά ατυχήµατα 
πιθανόν δεν θα συµβεί στη χρονική διάρκεια του παρόντος Στρατηγικού Σχεδίου. Πιστεύεται 
όµως ότι µε την εφαρµογή των προτεινόµενων δράσεων για τη βελτίωση της οδικής 
ασφάλειας θα υπάρχουν στην Ελλάδα ασφαλέστερες οδοί, ασφαλέστερες ταχύτητες, 
ασφαλέστερα οχήµατα και ασφαλέστεροι χρήστες της οδού. 
 

4.1.2. Ανάπτυξη ‘Παιδείας Οδικής Ασφάλειας’ - η διαρκής εθνική µας προσπάθεια 
 

Η ανάπτυξη ‘Παιδείας Οδικής Ασφάλειας’ (Road Safety Culture) αποτελεί θεµελιώδη 
σκοπό του Στρατηγικού Σχεδίου. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, απαιτούνται 
συνεχείς και συστηµατικές συλλογικές προσπάθειες και µακρόπνοος σχεδιασµός. 
 

Αναγνωρίζεται σήµερα διεθνώς ότι η «Παιδεία Οδικής Ασφάλειας» είναι η στέρεη βάση για 

την επίτευξη επιµέρους στόχων για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας (Ward et al, 2010).    
 
4.1.3. Ποσοτικοί στόχοι 
 
Στο Ευρωπαϊκό γενικό πρόγραµµα δράσης για την οδική ασφάλεια που ανακοινώθηκε 
πρόσφατα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αφορά στην περίοδο 2011 – 2020, οι ποσοτικοί 
στόχοι συνοψίζονται στη µείωση των νεκρών σε οδικά ατυχήµατα µέχρι το 2020 κατά 50% 
σε σχέση µε το έτος 2010 (European Commission, 2010a). 
Με βάση τα προσωρινά στοιχεία, ο αριθµός των νεκρών στα οδικά ατυχήµατα το έτος 2010, 
ήταν 1.281. Σε συµφωνία µε τον ευρωπαϊκό στόχο    καθορίζεται ως ποσοτικός στόχος του 
Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα για την 
περίοδο 2011 - 2020: 
► Οι νεκροί στα οδικά ατυχήµατα το έτος 2020, να είναι λιγότεροι από 640. 
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4.2. ∆οµή του Στρατηγικού Σχεδίου Οδικής Ασφάλειας, 2011-2020 

 

Για την επιτυχία του Στρατηγικού Σχεδίου και την επίτευξη των στόχων που τίθενται σε αυτό, 
είναι απαραίτητο να εφαρµοστεί ένα σύστηµα οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα, στο οποίο να 
καθορίζονται επακριβώς οι αρµοδιότητες και ο ρόλος    του κάθε φορέα υλοποίησης και 
να ρυθµίζονται αποτελεσµατικά όλα τα θέµατα συντονισµού, παρακολούθησης και 
αξιολόγησης της εφαρµογής του συνόλου των προγραµµάτων και δράσεων. 
 

Στο Σχήµα 4.1 παρουσιάζεται η δοµή του Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της οδικής 
ασφάλειας στην Ελλάδα. 
 

 

Σχήµα 4.1 ∆οµή Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα,2011-2020 
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Αναπτύσσονται έξι Προγράµµατα για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και καθορίζεται ο 
ρόλος κάθε φορέα υλοποίησης στην εφαρµογή των Προγραµµάτων. 
 

1. 1. 1. 1.  ΕκπαίδευσηΕκπαίδευσηΕκπαίδευσηΕκπαίδευση    ΟδικήςΟδικήςΟδικήςΟδικής    ΑσφάλειαςΑσφάλειαςΑσφάλειαςΑσφάλειας    
Υπουργείο Παιδείας, ∆ια βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, Ερευνητικά Κέντρα, Μη 
Κυβερνητικές Οργανώσεις 

2. 2. 2. 2. ΕπιτήρησηΕπιτήρησηΕπιτήρησηΕπιτήρηση    τηςτηςτηςτης    ΚυκλοφορίαςΚυκλοφορίαςΚυκλοφορίαςΚυκλοφορίας    γιαγιαγιαγια    τηντηντηντην    ΟδικήΟδικήΟδικήΟδική    ΑσφάλειαΑσφάλειαΑσφάλειαΑσφάλεια    
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, Ερευνητικά Κέντρα, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις 

3. 3. 3. 3. ΑσφαλείςΑσφαλείςΑσφαλείςΑσφαλείς    ΧρήστεςΧρήστεςΧρήστεςΧρήστες    τηςτηςτηςτης    ΟδούΟδούΟδούΟδού    
Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, Περιφέρειες, ∆ήµοι, Ερευνητικά 
Κέντρα, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις 

4. 4. 4. 4. ΑσφαλήςΑσφαλήςΑσφαλήςΑσφαλής    ΟδικήΟδικήΟδικήΟδική    ΥποδομήΥποδομήΥποδομήΥποδομή    
Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, Περιφέρειες, ∆ήµοι, Ερευνητικά 
Κέντρα, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις 

5. 5. 5. 5. ΑσφαλήΑσφαλήΑσφαλήΑσφαλή    ΟχήματαΟχήματαΟχήματαΟχήματα    
Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, Περιφέρειες, ∆ήµοι, Ερευνητικά 
Κέντρα, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις 

6. 6. 6. 6. ΆμεσηΆμεσηΆμεσηΆμεση    ΒοήθειαΒοήθειαΒοήθειαΒοήθεια    στουςστουςστουςστους    ΠαθόντεςΠαθόντεςΠαθόντεςΠαθόντες    
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Ερευνητικά Κέντρα, Μη Κυβερνητικές 
Οργανώσεις 

 

4.2. Σκοπός - Στόχοι Στρατηγικού Σχεδίου Οδικής Ασφάλειας στην Κρήτη (2015-2020) 

 

Με βάση τα στατιστικά στοιχεία, ο αριθµός των νεκρών το έτος 2013 ήταν 66.  
 
Σε συµφωνία µε τον ποσοτικό στόχο του Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της Οδικής 
Ασφάλειας στην Ελλάδα (2011-2020) που αφορά στη µείωση των νεκρών σε οδικά 
ατυχήµατα κατά 50% µέχρι το 2020, καθορίζεται ως ποσοτικός στόχος του Στρατηγικού 
Σχεδίου για τη βελτίωση οδικής Ασφάλειας στην Κρήτη (2015-2020): 
 
► Οι νεκροί στα οδικά ατυχήµατα το έτος 2020, να είναι λιγότεροι από 33. 

 
Λαµβάνοντας υπόψη τη δοµή του Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της οδικής 
ασφάλειας στην Ελλάδα, 2011-2020 και όπως σαφώς φαίνεται και στο Σχήµα 4.1, για την 
αποτελεσµατικότερη εφαρµογή των αναφερόµενων έξι Προγραµµάτων, η  Περιφέρεια 
Κρήτης, ως φορέας υλοποίησης των Προγραµµάτων, οφείλει να αναπτύξει 
Προγράµµατα και ∆ράσεις οδικής ασφάλειας, στα Προγράµµατα (3): Ασφαλείς χρήστες 

οδού - (4): Ασφαλής οδική υποδοµή και (5): Ασφαλή οχήµατα όπως αναφέρθηκαν παραπάνω. 
Με πρωτοβουλία της θα αναπτύξει Πρόγραµµα και δράση οδικής ασφάλειας και στο 
Πρόγραµµα (6): Άµεση βοήθεια στους παθόντες, ενώ θα καταβάλλει και προσπάθειες για το 

Πρόγραµµα (1) : Εκπαίδευση Οδικής Ασφάλειας και το Πρόγραµµα (2) :  Επιτήρηση της 

κυκλοφορίας για την Οδική Ασφάλεια. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5:  
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΕΩΝ Ο∆ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (2011-2020) 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 
 
Στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα, 
2011-2020 έχουν προταθεί έξι Προγράµµατα Οδικής Ασφάλειας και αντίστοιχες δράσεις. Ο 
καθορισµός των Προγραµµάτων και ο προσδιορισµός των δράσεων αποτελεί ευθύνη της 
∆ιυπουργικής Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας, ενώ η εξειδίκευση των δράσεων αποτελεί 
ευθύνη των φορέων υλοποίησης µε βάση τα διαθέσιµα κονδύλια και σε συνεργασία µε τη 
∆ιυπουργική Επιτροπή και την Ειδική Γραµµατεία που την υποστηρίζει. Επιπλέον, 
επισηµαίνεται ότι το περιεχόµενο των Προγραµµάτων και οι δράσεις αναθεωρούνται ετησίως 
µε βάση τυχόν νέα στοιχεία, τα αποτελέσµατα της εφαρµογής των δράσεων και τη διαθέσιµη 
χρηµατοδότηση.  
 
Για την ανάπτυξη των έξι Προγραµµάτων Οδικής Ασφάλειας, ελήφθησαν υπόψη τα 
προβλήµατα οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα, τα µέτρα για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας 
που έχουν ήδη ληφθεί και τα µέτρα για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας που 
υλοποιήθηκαν µε επιτυχία διεθνώς. Έµφαση δόθηκε σε δράσεις οδικής ασφάλειας που 
εφαρµόστηκαν επιτυχώς σε αναπτυγµένες από άποψη οδικής ασφάλειας χώρες, όπως η 
Ολλανδία, το Ηνωµένο Βασίλειο και η Αυστραλία.  
 
Επισηµαίνεται ότι για εκείνες τις δράσεις ενός προγράµµατος που είναι απαραίτητη η 
συνεργασία υπηρεσιών από δύο ή και περισσότερα Υπουργεία, θα υπάρχει πρόβλεψη για 
καλή και αποτελεσµατική συνεργασία µέσα σε ένα πλαίσιο σαφώς καθορισµένων ρόλων και 
αρµοδιοτήτων µε συντονισµό από τη ∆ιυπουργική Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας. 
 
Στη συνέχεια παρουσιάζονται συνοπτικά τα έξι Προγράµµατα Οδικής Ασφάλειας στην 
Ελλάδα (2011-2020). 
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5.1. Πρόγραµµα «Εκπαίδευση Οδικής Ασφάλειας» 

 
 
 Η εκπαίδευση οδικής ασφάλειας είναι ένας από τους βασικούς άξονες της προσπάθειας για 
τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Περιλαµβάνει το σύνολο των µέτρων που λαµβάνονται 
µε στόχο τη θετική επιρροή στην οδική συµπεριφορά. Έχει στόχο την ασφαλή συµµετοχή 
στην κυκλοφορία και την εκµάθηση ασφαλών τεχνικών βραχυπρόθεσµα, και ασφαλούς και 
υπεύθυνης συµπεριφοράς µακροπρόθεσµα. 
 
Η εκπαίδευση οδικής ασφάλειας πρέπει να αποτελέσει µέρος µιας δια βίου διαδικασίας 
µάθησης. Το συγκεκριµένο Πρόγραµµα «Εκπαίδευση Οδικής Ασφάλειας» αφορά στην 
εκπαίδευση οδικής ασφάλειας που προσφέρεται στο σχολείο, καθώς και µέσω σχετικών 
εξωσχολικών δραστηριοτήτων, σε παιδιά και εφήβους µέχρι 17 ετών. Η εκπαίδευση οδικής 
ασφάλειας συνεχίζεται µε την εκπαίδευση των υποψήφιων οδηγών για την απόκτηση της 
άδειας οδήγησης (Πρόγραµµα Ασφαλείς χρήστες της οδού), µε τα προγράµµατα 
ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης των οδηγών για ασφαλή οδήγηση και τέλος, 
ολοκληρώνεται µε προγράµµατα ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης µέσω εγχειριδίων 
ασφαλούς οδήγησης και µέσω σχετικών εκστρατειών ενηµέρωσης για τους οδηγούς 
µεγαλύτερης ηλικίας. 
 
Για την αποτελεσµατική υλοποίηση του προγράµµατος «Εκπαίδευση Οδικής Ασφάλειας» 
είναι απαραίτητη η οργάνωση τµήµατος στο Υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και 
Θρησκευµάτων, που θα αναλάβει τον σχεδιασµό, την εξειδίκευση και την αξιολόγηση του 
προτεινόµενου πλαισίου ανάπτυξης της εκπαίδευσης οδικής ασφάλειας για παιδιά και νέους 
µέχρι 17 ετών. 
Το κατάλληλα στελεχωµένο τµήµα συντονισµού και παρακολούθησης του Υπουργείου θα 
αναλάβει επίσης και τη: 
 
•  Συνεργασία µε τη ∆ιυπουργική Επιτροπή και την Ειδική Γραµµατεία Οδικής Ασφάλειας. 
 
• Συνεργασία µε τα άλλα αρµόδια για την οδική ασφάλεια Υπουργεία, υπηρεσίες και φορείς, 

αφού µια σειρά από δράσεις του συγκεκριµένου Υπουργείου απαιτούν τη συνδυασµένη 
προσπάθεια µε άλλους φορείς µε τον συντονισµό της ∆ιυπουργικής Επιτροπής. 

 
• Συνεργασία µε τα αντίστοιχα Υπουργεία των άλλων ευρωπαϊκών κρατών για την 

αξιοποίηση της υπάρχουσας σχετικής εµπειρίας. 
 

5.1.1. Προϋποθέσεις για την επιτυχία της εκπαίδευσης οδικής ασφάλειας 

Έχει ευρέως αναγνωρισθεί ότι η αποτελεσµατική εκπαίδευση οδικής ασφάλειας δηµιουργεί 
και αλλάζει στάσεις για να είναι θετικές προς την ασφαλή και κοινωνικά υπεύθυνη 
συµπεριφορά. Η σύγχρονη εκπαίδευση οδικής ασφάλειας θα πρέπει να αντιµετωπισθεί ως 
µέτρο αυτοπροστασίας για τα παιδιά, τους εφήβους και όλους τους χρήστες της οδού. 
 
Προϋπόθεση της αποτελεσµατικότητας της εκπαίδευσης οδικής ασφάλειας είναι η 
ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για τον ρόλο και τη λειτουργία της. Προτείνεται η δηµιουργία 
συνεργασιών µεταξύ δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων, π.χ. υπηρεσίες/φορείς υγείας, 
αθλητικές οµοσπονδίες, κέντρα νεότητας, καθώς και η ανάπτυξη δράσεων µέσω των οποίων 
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θα διευκολύνεται η προώθηση αυτών των συνεργασιών. Υπάρχει ανάγκη σαφούς ρόλου και 
προγράµµατος για κάθε συνεργαζόµενο φορέα και επίσης απαιτείται ο αποτελεσµατικός 
συντονισµός τους µε ευθύνη του σχολείου. 
 
Βασική προϋπόθεση για την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης είναι ο 
προσδιορισµός της έκτασης, του περιεχοµένου και του γενικού πλαισίου της διδακτέας ύλης. 
Η διαµόρφωσή της είναι ζήτηµα στρατηγικής συζήτησης στην οποία θα πρέπει να 
συµµετέχουν οι δυνητικά ενδιαφερόµενοι φορείς. Οι εκπαιδευτικοί και το προσωπικό της 
Τροχαίας έχουν βασικό ρόλο. Η εκπαίδευση οδικής ασφάλειας θα πρέπει να περιληφθεί ως 
υποχρεωτικό µάθηµα στο σχολικό πρόγραµµα και να προσφέρεται επιπλέον πρακτική 
εκπαίδευση σε τακτά χρονικά διαστήµατα. 
 
Στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση η εκπαίδευση οδικής ασφάλειας είναι ανταγωνιστική µε 
άλλες προτεραιότητες στη διδακτέα ύλη. Επιπλέον, επισηµαίνεται ότι η εκπαίδευση οδικής 
ασφάλειας, όπως προκύπτει από την προηγούµενη εµπειρία της κυκλοφοριακής αγωγής, 
δεν ήταν τόσο ελκυστική και σε ένα βαθµό είναι συνδεδεµένη µε ξεπερασµένη µέθοδο µε 
επίκεντρο τα µικρότερα παιδιά. Οι έφηβοι έχουν µεγάλη συµµετοχή στα ατυχήµατα και θα 
πρέπει να αποτελέσουν µια κύρια οµάδα-στόχο της εκπαίδευσης οδικής ασφάλειας. Για να 
είναι ελκυστική στους εφήβους, το περιεχόµενο, η µέθοδος και τα µέσα επικοινωνίας (είναι 
σαφώς κρίσιµη πτυχή της εκπαίδευση οδικής ασφάλειας η πρόσωπο µε πρόσωπο επαφή) 
πρέπει να είναι κατάλληλα σχεδιασµένα και να βασίζονται σε τύπους αλληλεπίδρασης 
ελκυστικούς σε αυτές τις ηλικίες. Σε ορισµένη ηλικία οι συνοµήλικοι λειτουργούν ως πρότυπα 
ενώ η επιρροή των ενηλίκων, γρήγορα και σηµαντικά, περιορίζεται. Η παθητική διδασκαλία 
από έναν ενήλικα µπορεί να γίνει αντιπαραγωγική. Εκτός του σχολείου, δίαυλους 
επικοινωνίας µπορεί να αποτελέσουν τα κέντρα νεότητας και οι αθλητικές λέσχες. 
Παρεµβάσεις που αποτελούν παραδείγµατα καλής πρακτικής περιλαµβάνουν χρήση 
πολυµέσων για µηνύµατα οδικής ασφάλειας, ενίσχυση κοινωνικής ευαισθητοποίησης και 
υπευθυνότητας µεγαλύτερων εφήβων και συζητήσεις µε άτοµα που είχαν εµπλακεί σε οδικά 
ατυχήµατα. 
 
Οι έφηβοι επηρεάζονται έντονα από τα συναισθήµατά τους και η πίεση από τους 
συνοµηλίκους επηρεάζει τη συµπεριφορά και τις στάσεις τους. Η εκπαίδευση θα πρέπει να 
στοχεύει στη µετάβαση από τον έλεγχο του κινδύνου στην αποφυγή του κινδύνου. Η 
αυτο-αξιολόγηση και η κατάλληλη επισήµανση (έκφραση) των προσωπικών και τεχνικών 
ορίων είναι κρίσιµα σηµεία της εκπαίδευσης.  
 
Οι γονείς έχουν έναν κρίσιµο ρόλο στην εκπαίδευση οδικής ασφάλειας για τα παιδιά έως την 
ηλικία των 12 ετών. Είναι τα πρόσωπα που πρώτα προσφέρουν εκπαίδευση οδικής 
ασφάλειας. Οι γονείς έχουν τον ρόλο προτύπων για τα παιδιά τους και επίσης λαµβάνουν 
αποφάσεις σχετικά µε την ασφάλειά τους στην κυκλοφορία και τους τρόπους µετακίνησής 
τους, οι οποίες αφορούν στον βαθµό της έκθεσης των παιδιών στην κυκλοφορία, στον 
βαθµό που αυτά συνοδεύονται, στον βαθµό που µετακινούνται ανεξάρτητα και στη χρήση 
του εξοπλισµού ασφαλείας. Για την αποτελεσµατικότερη εκπαίδευση οδικής ασφάλειας θα 
πρέπει να γίνεται ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ γονέων και δασκάλων ώστε να ενισχυθεί 
η ευαισθητοποίηση σε αντίστοιχες στρατηγικές. Οι γονείς θα πρέπει να ευαισθητοποιηθούν 
για τον ρόλο τους και να αποκτήσουν κίνητρα για να ενεργοποιηθούν.  
Οι δυνατότητες και η προσφορά τους θα πρέπει να ενισχυθούν.  
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Τα ΜΜΜ είναι σχετικά ασφαλή και η προώθηση της χρήσης τους στο πλαίσιο της 
ευαισθητοποίησης για την ασφάλεια και το περιβάλλον είναι απαραίτητη. Η συµµετοχή των 
γονέων στην κατεύθυνση αυτή είναι σηµαντική καθώς λειτουργούν ως πρότυπα που 
διαµορφώνουν τις επιλογές/τρόπους µετακίνησης των παιδιών. Η χρήση των ΜΜΜ θα 
πρέπει να αποτελεί παράδειγµα για την εκµάθηση κοινωνικά υπεύθυνης συµπεριφοράς.  
 
Ο συνδυασµός της εκπαίδευσης µε την επιτήρηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας και την 
εφαρµογή παρεµβάσεων βελτίωσης της υποδοµής συµβάλλει στην ευρύτερη αποδοχή της 
εκπαίδευσης οδικής ασφάλειας από την κοινωνία. Συνδυασµένες δράσεις θα έχουν 
αποτέλεσµα αυξηµένη ευαισθητοποίηση. Βασικό σηµείο είναι η παρότρυνση των 
ενδιαφεροµένων µερών σε επίπεδο ∆ήµων να συµµετέχουν σε αυτές τις προσπάθειες. 
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5.2. Πρόγραµµα «Επιτήρηση της κυκλοφορίας για την οδική ασφάλεια» 
 
Η ενίσχυση της επιτήρησης των κανόνων οδικής κυκλοφορίας, ειδικά στην περίπτωση των 
επικίνδυνων παραβάσεων, όπως η ανάπτυξη µη κατάλληλων ταχυτήτων, η οδήγηση υπό 
την επήρεια αλκοόλ, η µη χρήσης ζώνης ασφαλείας και κράνους, η χρήση κινητού 
τηλεφώνου κατά την οδήγηση, η επικίνδυνη οδήγηση και η µη κανονική οδήγηση (π.χ. 
οδήγηση στη ΛΕΑ) αποτελεί αποτελεσµατική παρέµβαση για να επιτευχθεί η ουσιαστική 
βελτίωση της οδικής ασφάλειας σε σχετικά σύντοµο διάστηµα. 

    
Κύριος στόχος των προγραµµάτων επιτήρησης - ελέγχου της οδικής κυκλοφορίας είναι η 
µείωση του αριθµού και της σοβαρότητας των οδικών ατυχηµάτων και η αλλαγή της 
οδηγικής συµπεριφοράς των χρηστών η οποία συνδέεται µε αλλαγή στάσεων για τις 
επικίνδυνες συµπεριφορές οδήγησης. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η ανάπτυξη της 
παιδείας οδικής ασφάλειας που αποτελεί και τον σκοπό του Στρατηγικού Σχεδίου. Οι 
συστηµατικοί έλεγχοι σε κατάλληλα επιλεγµένες θέσεις του οδικού δικτύου και χρονικές 
περιόδους οδηγούν σε περισσότερο αντιληπτή επιτήρηση από τους οδηγούς, µε 
αποτέλεσµα την αλλαγή της συµπεριφοράς τους και τη µείωση της παραβατικότητας, η 
οποία µε τη σειρά της οδηγεί στη µείωση του αριθµού και της σοβαρότητας των ατυχηµάτων. 
 
Έχει αποδειχθεί ότι η αύξηση της αντικειµενικής και της αντιληπτής πιθανότητας εντοπισµού 
των παραβατών έχει οδηγήσει σε σηµαντική µείωση των οδικών ατυχηµάτων που οφείλονται 
στην παραβατικότητα. Η αποτίµηση της εφαρµογής των προηγούµενων Στρατηγικών 
Σχεδίων Οδικής Ασφάλειας κατέδειξε ότι η µείωση του αριθµού των ατυχηµάτων, των 
νεκρών και των τραυµατιών, κυρίως στο διάστηµα 2001-2003, µπορεί να αποδοθεί κυρίως 
στην εντατικοποίηση της επιτήρησης και δευτερευόντως στους άλλους παράγοντες. Έχει 
επίσης αποδειχθεί, διεθνώς, ότι η εκπόνηση και εφαρµογή ενός ολοκληρωµένου 
προγράµµατος επιτήρησης σε συνδυασµό µε δράσεις ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης 
µπορεί να οδηγήσει σε σηµαντική µείωση των οδικών ατυχηµάτων και των θυµάτων σε 
αυτά. 
 
Το πρόγραµµα «Επιτήρηση της κυκλοφορίας για την οδική ασφάλεια» αφορά κυρίως σε 
δράσεις επιτήρησης της συµµόρφωσης µε τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας. Οι δράσεις 
αυτές αναφέρονται στο σύνολο της χώρας και κατά συνέπεια η υλοποίησή τους αφορά σε 
όλα τα επίπεδα αρµοδιοτήτων των υπηρεσιών του Υπουργείου. 
 
H λειτουργία τµήµατος συντονισµού και παρακολούθησης στη ∆ιεύθυνση Τροχαίας του ΥΠΠ 
είναι καθοριστική για την επιτυχηµένη υλοποίηση του Προγράµµατος «Επιτήρηση της 
κυκλοφορίας για την οδική ασφάλεια». Το τµήµα αυτό καλείται να αντιµετωπίσει σειρά 
βασικών θεµάτων που αφορούν σε όλες τις προτεινόµενες δράσεις για τη βελτίωση της 
οδικής ασφάλειας, µε πρωταρχικά θέµατα τον συντονισµό των κεντρικών, περιφερειακών και 
τοπικών υπηρεσιών του Σώµατος της Τροχαίας, που είναι υπεύθυνες για την υλοποίηση των 
δράσεων, καθώς και την υποστήριξη της παρακολούθησης και αξιολόγησης των δράσεων 
µε τη συλλογή και επεξεργασία των απαραίτητων στοιχείων. Ιδιαίτερη έµφαση πρέπει να 
δοθεί στην ύπαρξη διαρκούς και άµεσης ενηµέρωσης και ανταλλαγής στοιχείων µεταξύ των 
αρµόδιων βαθµίδων της ιεραρχίας. 
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Αναλυτικότερα, οι βασικές δράσεις που καλείται να αναλάβει το κατάλληλα στελεχωµένο 
τµήµα συντονισµού και παρακολούθησης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη 
προτείνεται να είναι οι ακόλουθες: 
●  Εξειδίκευση των δράσεων οδικής ασφάλειας που θα εντάσσονται στο Πρόγραµµα του 

Υπουργείου. 
●   Συνεργασία µε τη ∆ιυπουργική Επιτροπή και την Ειδική Γραµµατεία Οδικής Ασφάλειας. 
● Συνεργασία µε τα άλλα αρµόδια για την οδική ασφάλεια Υπουργεία, υπηρεσίες και φορείς, 

αφού µια σειρά από δράσεις του συγκεκριµένου Υπουργείου απαιτούν τη συνδυασµένη 
προσπάθεια µε τον συντονισµό της ∆ιυπουργικής Επιτροπής. 

● Συνεργασία µε τα αντίστοιχα Υπουργεία των άλλων ευρωπαϊκών κρατών για την 
αξιοποίηση της σχετικής υπάρχουσας εµπειρίας. 

 

 

5.2.1. Οργάνωση της επιτήρησης της κυκλοφορίας για την οδική ασφάλεια 
 
Για την επιτυχία του αναφερόµενου Προγράµµατος απαιτείται : 
 
6.2.1.1.  Ολοκληρωµένο πρόγραµµα επιτήρησης 
6.2.1.2.  Κατάλληλη στελέχωση των Υπηρεσιών της Τροχαίας 
6.2.1.3.  Αναβάθµιση του εξοπλισµού της Τροχαίας 
6.2.1.4.  Ενηµέρωση – ευαισθητοποίηση του κοινού για τις δράσεις επιτήρησης για την οδική 

ασφάλεια 
6.2.1.5.  ∆ιασυνοριακή συνεργασία στην επιτήρηση οδικής ασφάλειας 
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5.3. Πρόγραµµα «Ασφαλείς Χρήστες της Οδού» 
 
Το Πρόγραµµα για τους Ασφαλείς Οδηγούς περιλαµβάνει σειρά αντίστοιχων δράσεων 
που καλύπτουν το σύνολο των σύγχρονων ζητηµάτων για τη βελτίωση της ασφάλειας των 
οδηγών. Συγκεκριµένα, περιλαµβάνει µέτρα που αφορούν στο σύστηµα εκπαίδευσης και 
εξετάσεων για την άδεια οδήγησης των νέων-αρχάριων οδηγών, στην εκπαίδευση των 
εκπαιδευτών, στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας των οδηγών µηχανοκίνητων δικύκλων, 
στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας των ποδηλατών, σε θέµατα ευαισθητοποίησης / 
εκπαίδευσης και ανανέωσης αδειών οδηγών µεγαλύτερης ηλικίας, στην ενίσχυση της 
ασφάλειας των σχολικών µεταφορών, στην έρευνα αιτιών ατυχηµάτων και στο αρχείο αδειών 
οδήγησης. 

    
Για την αποτελεσµατική υλοποίηση του προγράµµατος «Ασφαλείς Χρήστες της Οδού» είναι 
απαραίτητη η οργάνωση τµήµατος, σε κάθε αρµόδιο φορέα (Υπ.ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι., Περιφέρειες, 
∆ήµοι), που θα αναλάβει τον συντονισµό και την παρακολούθηση των προτεινόµενων, στο 
πλαίσιο του Προγράµµατος, δράσεων. 
 
Οι δράσεις που καλείται να αναλάβει το κατάλληλα στελεχωµένο τµήµα συντονισµού και 
παρακολούθησης είναι: 
 
►  Εξειδίκευση των δράσεων οδικής ασφάλειας που θα εντάσσονται στο Πρόγραµµα του 

Υπουργείου. Συνεργασία µε τη ∆ιυπουργική Επιτροπή και την Ειδική Γραµµατεία Οδικής 
Ασφάλειας. 

►  Συνεργασία µε τα άλλα αρµόδια για την οδική ασφάλεια Υπουργεία, υπηρεσίες και 
φορείς, αφού µια σειρά από δράσεις του συγκεκριµένου Υπουργείου απαιτούν τη 
συνδυασµένη προσπάθεια µε άλλους φορείς µε τον συντονισµό της ∆ιυπουργικής 
Επιτροπής. 

► Συνεργασία µε τα αντίστοιχα Υπουργεία των άλλων ευρωπαϊκών κρατών για την 
αξιοποίηση της σχετικής υπάρχουσας εµπειρίας. 

 

Για την επιτυχία του αναφερόµενου Προγράµµατος απαιτείται : 
5.3.1. Σύστηµα εκπαίδευσης και εξετάσεων για την άδεια οδήγησης νέων- αρχάριων 

οδηγών. 
5.3.3. Μέτρα για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας των οδηγών µηχανοκίνητων δικύκλων. 
5.3.4. Μέτρα για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας των ποδηλατών. 
5.3.5. Θέµατα ευαισθητοποίησης / εκπαίδευσης και ανανέωσης αδειών οδηγών µεγαλύτερης 

ηλικίας. 
5.3.6. Ενίσχυση της ασφάλειας των σχολικών µεταφορών. 
5.3.7. Έρευνα αιτιών ατυχηµάτων. 
5.3.8. Αρχείο αδειών οδήγησης. 
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5.4. Πρόγραµµα «Ασφαλής Οδική Υποδοµή» 
 
Το οδικό σύστηµα πρέπει να σχεδιάζεται συνειδητοποιώντας ότι οι χρήστες κάνουν λάθη και 
ότι τα οδικά ατυχήµατα δεν µπορεί να αποφευχθούν πλήρως. Στην προσέγγιση του 
Ασφαλούς Συστήµατος (Ενότητα 4.1.1.1.) γίνεται αποδεκτό να συµβαίνουν οδικά ατυχήµατα, 
που όµως δεν θα έχουν ως συνέπεια αναπηρίες ή θανάτους. Η θεώρηση των περιορισµών 
των χρηστών και η ευπάθεια του ανθρώπου είναι θεµελιώδους σηµασίας για τον σχεδιασµό 
ενός ασφαλούς οδικού συστήµατος. Με βάση αυτή τη θεώρηση, έχουν θεσπιστεί οριακές 
τιµές για την ταχύτητα. Οι περισσότεροι πεζοί επιβιώνουν αν χτυπηθούν από ένα αυτοκίνητο 
που κινείται µε 30 χλµ/ώρα, ένα ασφαλές αυτοκίνητο προστατεύει τους επιβαίνοντες για 
ταχύτητες έως 50 χλµ/ώρα σε µια πλευρική σύγκρουση και για ταχύτητα έως 70 χλµ/ώρα σε 
µια µετωπική σύγκρουση. 
 
Για την επίτευξη ασφαλούς οδικής υποδοµής πρέπει να εφαρµόζονται οι βασικές αρχές της 
βιώσιµης ασφάλειας, δηλαδή της λειτουργικότητας, που αναφέρεται στην ύπαρξη µίας µόνο 
καθοριστικής λειτουργίας των οδών σε ένα ιεραρχικά δοµηµένο οδικό δίκτυο, της 
οµοιογένειας, που αφορά στην εναρµόνιση των ταχυτήτων, των κατευθύνσεων και των 
µαζών των οχηµάτων που κινούνται στην οδό, της προβλεψιµότητας, που συνδέεται µε την 
υποστήριξη των προσδοκιών και της κατανόησης των χρηστών µέσω της οµοιογένειας και 
της συνέχειας στον σχεδιασµό των οδών και της συγχωρητικότητας, που σχετίζεται µε την 
ανάπτυξη συγχωρητικού οδικού περιβάλλοντος καθώς επίσης και κοινωνικής 
συγχωρητικότητας. 
 
Οι κυκλικοί κόµβοι, οι οδοί µε “2+1” λωρίδες, τα µέτρα ήπιας κυκλοφορίας σε κατοικηµένες 
περιοχές, τα όρια ταχύτητας που αντικατοπτρίζουν το επίπεδο ασφάλειας της οδού καθώς 
και το συγχωρητικό οδικό περιβάλλον (εύκαµπτα πλευρικά στηθαία ασφαλείας, στύλοι µε 
ολισθαίνουσα βάση κ.λπ.) αποτελούν κάποια από τα επιτυχηµένα µέτρα οδικής ασφάλειας, 
σύµφωνα µε την προσέγγιση του Ασφαλούς Συστήµατος.  
 
Για την επίτευξη της βιώσιµης ασφάλειας είναι επίσης απαραίτητο, ο σχεδιασµός της οδικής 
υποδοµής να επικεντρώνεται στον χρήστη, δηλαδή να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των 
χρηστών για πληροφορίες από το οδικό και κυκλοφοριακό περιβάλλον καθώς και στους 
περιορισµούς και στις ικανότητές τους. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί, όπως προαναφέρθηκε, 
µε σχεδιασµό των οδών που να είναι εύκολα κατανοητός από τους χρήστες και να 
ανταποκρίνεται στις προσδοκίες τους. 
 

ΟΟΟΟ    προσδιορισμόςπροσδιορισμόςπροσδιορισμόςπροσδιορισμός    καικαικαικαι    ηηηη    αντιμετώπισηαντιμετώπισηαντιμετώπισηαντιμετώπιση, , , , κατάκατάκατάκατά    τητητητη    διάρκειαδιάρκειαδιάρκειαδιάρκεια    τουτουτουτου    σχεδιασμούσχεδιασμούσχεδιασμούσχεδιασμού    τωντωντωντων    οδώνοδώνοδώνοδών καικαικαικαι    τωντωντωντων 

διορθωτικώνδιορθωτικώνδιορθωτικώνδιορθωτικών    επεμβάσεωνεπεμβάσεωνεπεμβάσεωνεπεμβάσεων    γιαγιαγιαγια    τητητητη    βελτίωσηβελτίωσηβελτίωσηβελτίωση    τηςτηςτηςτης    οδικήςοδικήςοδικήςοδικής    ασφάλειαςασφάλειαςασφάλειαςασφάλειας, , , , τουτουτουτου προβλήματοςπροβλήματοςπροβλήματοςπροβλήματος    τωντωντωντων    ενενενεν    
δυνάμειδυνάμειδυνάμειδυνάμει αντιφατικώναντιφατικώναντιφατικώναντιφατικών, , , , συγκεχυσυγκεχυσυγκεχυσυγκεχυμένωνμένωνμένωνμένων    ήήήή    μημημημη    διαθέσιμωνδιαθέσιμωνδιαθέσιμωνδιαθέσιμων πληροφοριώνπληροφοριώνπληροφοριώνπληροφοριών    θεωρείταιθεωρείταιθεωρείταιθεωρείται    διεθνώςδιεθνώςδιεθνώςδιεθνώς    ωςωςωςως    
έναέναέναένα    απόαπόαπόαπό    τατατατα σημαντικότερασημαντικότερασημαντικότερασημαντικότερα    καθήκοντακαθήκοντακαθήκοντακαθήκοντα    τωντωντωντων μηχανικώνμηχανικώνμηχανικώνμηχανικών    πουπουπουπου    είναιείναιείναιείναι    υπεύθυνοιυπεύθυνοιυπεύθυνοιυπεύθυνοι    γιαγιαγιαγια    τοντοντοντον    σχεδιασμόσχεδιασμόσχεδιασμόσχεδιασμό    
τωντωντωντων    οδώνοδώνοδώνοδών.... 
 

Το Πρόγραµµα για την Ασφαλή Οδική Υποδοµή περιλαµβάνει σειρά    αντίστοιχων    
δράσεων    που καλύπτουν σύγχρονα ζητήµατα για τη βελτίωση της ασφάλειας στην οδική 
υποδοµή. Ειδικότερα, οι δράσεις αφορούν στην εφαρµογή ολοκληρωµένου προγράµµατος 
για τη διαχείριση της ασφάλειας της οδικής υποδοµής, στο σύστηµα διαχείρισης ταχυτήτων, 
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στη διαµόρφωση της οδικής υποδοµής µε συνεκτίµηση των αναγκών των ηλικιωµένων 
οδηγών, στο πρόγραµµα για ασφαλή οδική υποδοµή στις αστικές περιοχές, στα 
προγράµµατα συντήρησης και βελτίωσης του οδικού δικτύου, στην εφαρµογή µέτρων 
χαµηλού κόστους για τη βελτίωση της ασφάλειας στις επικίνδυνες θέσεις στο οδικό δίκτυο, 
στο µητρώο οδών και στην ανάπτυξη και στον εκσυγχρονισµό των προδιαγραφών και των 
οδηγιών σχεδιασµού των οδών. 
 
Η εφαρµογή του προγράµµατος αυτού αφορά και στις Περιφέρειες και στους ∆ήµους, που 
έχουν πλέον σχετικές αρµοδιότητες σε µεγάλα τµήµατα του αστικού και υπεραστικού οδικού 
δικτύου της χώρας. 
 
Για την αποτελεσµατική υλοποίηση του προγράµµατος «Ασφαλής Οδική Υποδοµή» είναι 
απαραίτητη η οργάνωση τµηµάτων, στο Υπ.ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι., στις Περιφέρειες και στους 
∆ήµους, που θα αναλάβουν τον συντονισµό και την παρακολούθηση των προτεινόµενων, 
στο πλαίσιο του Προγράµµατος, δράσεων. 
 
Οι δράσεις που καλείται να αναλάβει το κατάλληλα στελεχωµένο τµήµα συντονισµού και 
παρακολούθησης είναι: 
 
► Οριστικοποίηση των δράσεων οδικής ασφάλειας που θα εντάσσονται στο Πρόγραµµα του 

Υπουργείου, των Περιφερειών και των ∆ήµων. 
►  Συνεργασία µε τη ∆ιυπουργική Επιτροπή και την Ειδική Γραµµατεία Οδικής Ασφάλειας. 
► Συνεργασία µε τα άλλα αρµόδια για την οδική ασφάλεια Υπουργεία, υπηρεσίες και φορείς, 

αφού µια σειρά από δράσεις του συγκεκριµένου Υπουργείου απαιτούν τη συνδυασµένη 
προσπάθεια µε άλλους φορείς µε τον συντονισµό της ∆ιυπουργικής Επιτροπής. 

► Συνεργασία µε τα αντίστοιχα Υπουργεία των άλλων ευρωπαϊκών κρατών για την 
αξιοποίηση της σχετικής υπάρχουσας εµπειρίας. 

 

Για την επιτυχία του αναφερόµενου Προγράµµατος απαιτείται : 
 

5.4.1. Εφαρµογή ολοκληρωµένου προγράµµατος για τη διαχείριση της ασφάλειας της 
οδικής υποδοµής. 

Με απαραίτητες προϋποθέσεις τα ακόλουθα  : 
5.4.1.1. Έλεγχος Οδικής Ασφάλειας 
 
Οι δράσεις που προτείνονται στο πλαίσιο της εφαρµογής του Ελέγχου Οδικής Ασφάλειας 
είναι: 
● Εκσυγχρονισµός υφιστάµενων οδηγιών και σύνταξη σχετικού εγχειριδίου καθώς και 

ανάπτυξη σχετικών νοµοθετικών ρυθµίσεων. 
● Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και εκπαίδευση µηχανικών σε θέµατα Ελέγχου Οδικής 

Ασφάλειας. 
● ∆ιεξαγωγή ΕΟΑ σε οδούς του διευρωπαϊκού δικτύου και επέκτασή του και σε άλλες 

κύριες υπεραστικές και αστικές οδούς. 
● Υλοποίηση βελτιωτικών επεµβάσεων στις θέσεις που εντοπίστηκαν από τους Ελέγχους 

και τις Επιθεωρήσεις Οδικής Ασφάλειας. 
● ∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος παρακολούθησης και αξιολόγησης των 

αποτελεσµάτων των ελέγχων και των βελτιωτικών επεµβάσεων. 
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5.4.1.2. Εντοπισµός και επεµβάσεις στις επικίνδυνες θέσεις 
 
Ειδικότερα, στο πλαίσιο της δράσης, περιλαµβάνονται τα παρακάτω µέτρα: 
● Βελτίωση των υφιστάµενων προδιαγραφών µελετών εντοπισµού επικίνδυνων θέσεων 

τόσο για το αστικό όσο και για το υπεραστικό οδικό δίκτυο. 
● Εκπόνηση µελετών εντοπισµού επικίνδυνων θέσεων και καθορισµού επεµβάσεων. 
● Σύνταξη εγχειριδίου προδιαγραφών επεµβάσεων στις επικίνδυνες θέσεις, τόσο για το 

αστικό όσο και για το υπεραστικό οδικό δίκτυο. Εφαρµογή επεµβάσεων στις 
επικίνδυνες θέσεις. 

● ∆ηµιουργία και λειτουργία πληροφοριακού συστήµατος παρακολούθησης των 
αποτελεσµάτων των επεµβάσεων. 

● Αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας των επεµβάσεων. 
 
5.4.1.3. Αξιολόγηση των επιπτώσεων στην οδική ασφάλεια 
 
Για τη σωστή εφαρµογή της αξιολόγησης των επιπτώσεων οδικής ασφάλειας είναι 
απαραίτητο να είναι διαθέσιµα τα κατάλληλα στοιχεία και να πραγµατοποιούνται οι 
σχετικές έρευνες και µελέτες για τη συσχέτιση των ατυχηµάτων µε τα χαρακτηριστικά οδικού 
περιβάλλοντος (γεωµετρία οδού, κυκλοφορία, κ.λπ..). Επιπλέον, απαιτείται κατάλληλη 
εκπαίδευση των αρµόδιων µηχανικών αλλά και κατάλληλες προδιαγραφές, οι οποίες θα 
καθοδηγούν τους ασχολούµενους µε την RSIA φορείς κατά τη σύνταξη αλλά και τον έλεγχο 
των σχετικών µελετών. 
 
 
5.4.2. Σύστηµα διαχείρισης ταχυτήτων 
 
Η προτεινόµενη δράση αφορά στην επικαιροποίηση/βελτίωση του υπάρχοντος συστήµατος 
διαχείρισης ταχυτήτων και στη συνέχεια στον προγραµµατισµό των απαραίτητων δράσεων 
για την αποτελεσµατική εφαρµογή του. Προς την κατεύθυνση αυτή πρέπει να ληφθούν 
υπόψη τρεις βασικές αρχές που πρέπει να διασφαλίζονται κατά τη διαχείριση των 
ταχυτήτων: i) λειτουργικότητα, να είναι δηλαδή τα όρια ταχύτητας συµβατά µε τη λειτουργία 
της οδού ii) οµοιογένεια, να υπάρχει δηλαδή οµοιογένεια στον τύπο και την ταχύτητα των 
οχηµάτων που χρησιµοποιούν ένα οδικό στοιχείο, ειδάλλως πρέπει αυτά να διαχωρίζονται 
κατάλληλα και τέλος iii) προβλεψιµότητα δηλαδή ο ίδιος ο σχεδιασµός των οδών να 
κατευθύνει τους οδηγούς για την επιλογή των σωστών ορίων ταχύτητας. Επίσης πρέπει να 
ληφθούν υπόψη τα όρια ταχυτήτων που ισχύουν σύµφωνα µε τον Ν3542/02.03.2007/ΦΕΚ50 
για τις διάφορες κατηγορίες οδών και οχηµάτων και να γίνει προσπάθεια για 
επαναπροσδιορισµό των ορίων ταχύτητας σε επιµέρους οδικούς άξονες µε την εφαρµογή 
της παρακάτω µεθοδολογίας: 
●   Καταγραφή και αξιολόγηση των αναπτυσσόµενων ταχυτήτων 
●   ∆ιερεύνηση των απόψεων των Ελλήνων οδηγών σε θέµατα ταχύτητας. 
● Καθορισµός νέων ορίων ταχύτητας σε αστικές οδούς µε την εφαρµογή 

ολοκληρωµένων σχηµάτων οδικής ασφάλειας σε αστικές περιοχές. 
 
●  Με βάση τα παραπάνω η δηµιουργία ψηφιακών χαρτών και βάσεων δεδοµένων 

των ορίων ταχύτητας για όλες τις περιοχές (σε αστικό και υπεραστικό επίπεδο) ώστε 
να υπάρξει η δυνατότητα για τη µελλοντική χρήση τους σε ευφυή συστήµατα ρύθµισης 
ταχύτητας. 
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5.4.3. ∆ιαµόρφωση της οδικής υποδοµής µε συνεκτίµηση των αναγκών των 
ηλικιωµένων χρηστών. 

 
  Η ασφάλεια των ηλικιωµένων πεζών µπορεί να βελτιωθεί µε : 
- τη µείωση της απόστασης διάσχισης µε την κατασκευή µιας νησίδας πεζών ή επεκτάσεων 

στο πεζοδρόµιο 
- την τοποθέτηση φωτεινών σηµατοδοτών σε περισσότερες θέσεις διέλευσης 
- την προσαρµογή της φωτεινής σηµατοδότησης, ώστε να δίνεται περιθώριο για πιο αργή 

ταχύτητα βαδίσµατος των ηλικιωµένων πεζών 
- τη µείωση της ταχύτητας κυκλοφορίας των οχηµάτων ή τον αποκλεισµό των οχηµάτων εξ 

ολοκλήρου από περιοχές µε πολλούς πεζούς. 
 
 
5.4.4. Πρόγραµµα για ασφαλή οδική υποδοµή στις αστικές περιοχές. 
 
Οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την ασφαλή οδική υποδοµή στις αστικές περιοχές 
γενικότερα είναι : 
1.  Κατασκευή συνεχών πεζοδροµίων και διαπλάτυνση υφισταµένων. 
2.  Καθορισµός ήπιων ζωνών κυκλοφορίας.  
3. Σχεδιασµός και υλοποίηση αστικού οδικού περιβάλλοντος µε έµφαση στην κατάλληλη 

πληροφόρηση των χρηστών. 
4.  ∆ηµιουργία κατάλληλων διαµορφωµένων κόµβων 
5.  ∆ηµιουργία µεταβατικών ζωνών µεταξύ υπεραστικών και αστικών περιοχών. 
6.  Ανάπτυξη συστήµατος διαχείρισης της στάθµευσης. 
7.  Πρόγραµµα καθαρισµού πινακίδων σήµανσης. 
8.  Εφαρµογή και τήρηση διατάξεων για τοποθέτηση διαφηµιστικών πινακίδων, συνέχιση και 

απλοποίηση λειτουργίας µηχανισµού αφαίρεσης παράνοµων πινακίδων. 
9.  ∆ηµιουργία διαβάσεων πεζών. 
10.  Κατασκευή υπέργειων και υπόγειων διαβάσεων πεζών. 
11.  Κατασκευή ραµπών και τοποθέτηση ποµπών εκποµπής ηχητικού σήµατος στους 

φωτεινούς σηµατοδότες για διευκόλυνση των ατόµων µε ειδικές ανάγκες. 
12.  Ρυθµίσεις για την ασφαλή κίνηση πεζών στην περιοχή στάσεων Μέσων Μαζικής 

Μεταφοράς. 
13.  Ειδικές ρυθµίσεις στη οδική υποδοµή για την ασφαλή κίνηση των µαθητών  και 

πρόβλεψη-εξασφάλιση ασφαλών διαβάσεων από και προς τα σχολεία. 
14.  Ρυθµίσεις για προτεραιότητα στα ΜΜΜ. 
15.  Ειδικές ρυθµίσεις για την ταχύτερη πρόσβαση στα Νοσηλευτικά Ιδρύµατα. 
16.  Παραγωγή και κεντρικό επίπεδο σειράς εγχειριδίων και οδηγιών για την εφαρµογή των 

µέτρων αυτών. 
 
 
5.4.5. Προγράµµατα συντήρησης και βελτίωσης του οδικού δικτύου. 
 
Η τακτική συντήρηση του αστικού και υπεραστικού οδικού δικτύου εξασφαλίζει τη γρήγορη 
και αποτελεσµατική αντιµετώπιση αλλά και την αποφυγή προβληµάτων που µπορεί να 
αποτελέσουν αιτία οδικών ατυχηµάτων. 
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ΟιΟιΟιΟι    αρμοδιότητεςαρμοδιότητεςαρμοδιότητεςαρμοδιότητες    συντήρησηςσυντήρησηςσυντήρησηςσυντήρησης    θαθαθαθα    πρέπειπρέπειπρέπειπρέπει    νανανανα    είναιείναιείναιείναι    σαφώςσαφώςσαφώςσαφώς    κατανεμημένεςκατανεμημένεςκατανεμημένεςκατανεμημένες    μεταξύμεταξύμεταξύμεταξύ ΥπουργείουΥπουργείουΥπουργείουΥπουργείου 

ΥΠΟΥΠΟΥΠΟΥΠΟ....ΜΕΜΕΜΕΜΕ....ΔΙΔΙΔΙΔΙ., ., ., ., ΠεριφερειώνΠεριφερειώνΠεριφερειώνΠεριφερειών    καικαικαικαι    ΔήμωνΔήμωνΔήμωνΔήμων    μεμεμεμε    προσδιορισμόπροσδιορισμόπροσδιορισμόπροσδιορισμό, , , , γιαγιαγιαγια    τοτοτοτο    κάθεκάθεκάθεκάθε οδοδοδοδικόικόικόικό    τμήματμήματμήματμήμα, , , , τουτουτουτου    
υπεύθυνουυπεύθυνουυπεύθυνουυπεύθυνου    καικαικαικαι υπόλογουυπόλογουυπόλογουυπόλογου    φορέαφορέαφορέαφορέα    γιαγιαγιαγια    τητητητη    συντήρησήσυντήρησήσυντήρησήσυντήρησή    τουτουτουτου    καικαικαικαι    τουτουτουτου αντίστοιχουαντίστοιχουαντίστοιχουαντίστοιχου    κονδυλίουκονδυλίουκονδυλίουκονδυλίου    
χρηματοδότησηςχρηματοδότησηςχρηματοδότησηςχρηματοδότησης....    
 
Απαραίτητες προϋποθέσεις για την επίτευξη του αναφερόµενου προγράµµατος είναι  τα 
ακόλουθα  : 
 
5.4.5.1. Βελτίωση σήµανσης και ασφάλισης. 
 
Στη διεθνή βιβλιογραφία επισηµαίνεται η µεγάλη σηµασία της προβλεψιµότητας της πορείας 
της χάραξης από τους οδηγούς και ειδικά από τις ευάλωτες οµάδες (ηλικιωµένοι, µη 
εξοικειωµένοι, κ.λπ.). Ιδιαίτερα, σε πολύπλοκες και δύσκολες περιοχές του οδικού δικτύου 
(κόµβοι, περιοχές εκτέλεσης εργασιών, επικίνδυνες θέσεις, κ.λπ.) η έγκαιρη και σωστή 
καθοδήγηση των οδηγών µπορεί να βελτιώσει σηµαντικά την οδική ασφάλεια. Η ορθή 
σήµανση του οδικού δικτύου, οριζόντια και κατακόρυφη, σε συνδυασµό µε την επαρκή 
ασφάλιση αυτού αποτελούν βασικές προϋποθέσεις εξασφάλισης ικανοποιητικού επιπέδου 
οδικής ασφάλειας. 
 
5.4.5.2. Βελτίωση αντιολισθητικότητας και οµαλότητας των οδοστρωµάτων. 
 
Απαραίτητη προϋπόθεση για την οδική ασφάλεια αποτελεί η εξασφάλιση επαρκών 
αντιολισθητικών χαρακτηριστικών της επιφάνειας του οδοστρώµατος, µε ιδιαίτερη 
σηµασία στις περιοχές, όπου υπάρχουν αυξηµένες απαιτήσεις τέτοιων χαρακτηριστικών, 
όπως για παράδειγµα καµπύλα τµήµατα οδών, είσοδοι και έξοδοι σε περιοχές κόµβων, 
τµήµατα προσαρµογής κ.λπ. Εξαιτίας της χρήσης ασβεστολιθικών πετρωµάτων για την 
παραγωγή των αδρανών υλικών των ασφαλτικών στρώσεων το πρόβληµα της εξασφάλισης 
επαρκών αντιολισθητικών χαρακτηριστικών στην επιφάνεια των οδοστρωµάτων στη χώρα 
γίνεται οξύτερο. 
 
Για την αντιµετώπιση της κατάστασης κρίνεται απαραίτητη η εφαρµογή µέτρων που 
σχετίζονται µε τη χρήση αντιολισθηρών επιστρώσεων. Συγκεκριµένα προτείνονται: 
 
● Άµεση καταγραφή και αξιολόγηση των αντιολισθητικών χαρακτηριστικών των 

επιφανειών των υφιστάµενων οδοστρωµάτων µε συµβατικές και αντιολισθηρές 
επιστρώσεις. 

●  Καθορισµός κριτηρίων επεµβασιµότητας για την εξασφάλιση αποδεκτού επιπέδου 
επιφανειών κυλίσεως, από πλευράς αντιολισθητικότητας σε υφιστάµενες οδούς, και 
προτεραιοτήτων επέµβασης ανάλογα µε τη σηµασία, την κατάσταση των διαφόρων 
οδικών τµηµάτων και τα ατυχήµατα που σηµειώνονται. 

●  Βελτίωση σχετικών προδιαγραφών για τις αντιολισθηρές επιστρώσεις, µε την αξιοποίηση 
της υφιστάµενης εµπειρίας και των σχετικών πορισµάτων διαφόρων επιτροπών που κατά 
καιρούς έχουν συσταθεί, και επιλογή τεχνολογιών αντιολισθηρών επιστρώσεων 
κατάλληλων για τους ελληνικούς οδικούς άξονες / αυτοκινητόδροµους. Εφαρµογή σε 
δοκιµαστικά τµήµατα. 

●  Αξιοποίηση των δυνατοτήτων ανάπτυξης πηγών σκληρών αδρανών. 
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●   Κατασκευή αντιολισθηρών επιστρώσεων. 
●  Αξιολόγηση τόσο της εξέλιξης των αντιολισθητικών χαρακτηριστικών στο χρόνο όσο και 

της βελτίωσης της οδικής ασφάλειας. Αξιοποίηση των σύγχρονων µεθόδων 
πρόβλεψης της εξέλιξης της αντιολισθητικότητας. 

●  Υιοθέτηση συστήµατος ελέγχου και διασφάλισης ποιότητας στην εφαρµογή των 
τεχνολογιών που θα επιλεγούν. 

 
Εκτός από την αντιολισθητικότητα και η οµαλότητα των οδοστρωµάτων φαίνεται να 
σχετίζεται µε τη συχνότητα των ατυχηµάτων. Η οµαλότητα των οδοστρωµάτων, που 
προσδιορίζεται πλέον ευκολότερα και οικονοµικότερα µέσω σύγχρονων µεθόδων και 
εξοπλισµού, υποβαθµίζεται µε την πάροδο του χρόνου και εµφανίζονται διάφορες µορφές 
αστοχίας, οι οποίες προκαλούνται από τον συνδυασµό των περιβαλλοντικών συνθηκών και 
της χρήσης της οδού. Η δηµιουργία ανωµαλιών στο οδόστρωµα, εκτός από τις επιπτώσεις 
στην οδική ασφάλεια έχει ως άµεση συνέπεια τη συσσώρευση υδάτων που υπό 
προϋποθέσεις µπορεί να οδηγήσουν σε απώλεια ελέγχου του οχήµατος λόγω 
υδρολίσθησης. 
 
Η αποκατάσταση της οµαλότητας του οδοστρώµατος, σε περίπτωση που διαπιστώνονται 
φθορές ή ανωµαλίες αποτελεί υψηλή προτεραιότητα για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας 
στο σύνολο του οδικού δικτύου. Για τον λόγο αυτό απαιτείται ο τακτικός έλεγχος της 
κατάστασης του οδικού δικτύου. 
 
 
5.4.5.3. Βελτίωση ηλεκτροφωτισµού. 
 
Ο επαρκής φωτισµός των οδών κατά τη διάρκεια της νύχτας συµβάλλει στη βελτίωση της 
οδικής ασφάλειας, διευκολύνοντας τους οδηγούς να διακρίνουν την οδό, το οδικό 
περιβάλλον και τα υπόλοιπα οχήµατα µέσα στο σκοτάδι. Το κύριο αστικό οδικό δίκτυο είναι 
κατά κανόνα εξοπλισµένο µε συστήµατα ηλεκτροφωτισµού σε µεγάλο βαθµό, στο 
υπεραστικό δίκτυο όµως πολύ λίγα οδικά τµήµατα ηλεκτροφωτίζονται. Αναφορικά µε το 
υπεραστικό οδικό δίκτυο θα πρέπει να ηλεκτροφωτίζονται κατά προτεραιότητα οι κόµβοι, οι 
οδοί κοντά σε κατοικηµένες περιοχές και οι οδοί µε υψηλούς κυκλοφοριακούς φόρτους ή 
υψηλές λειτουργικές ταχύτητες. 
 
Κατά τη διάρκεια της νύχτας η ορατότητα µειώνεται αισθητά µε αποτέλεσµα να γίνεται 
δυσκολότερη η οδήγηση και να παρατηρούνται αυξηµένοι δείκτες ατυχηµάτων µε νεκρούς. 
Από πολυάριθµες αναλύσεις διεθνώς προκύπτει ότι η οδική ασφάλεια κατά τη νυκτερινή 
οδήγηση µπορεί να βελτιωθεί σηµαντικά αν εξασφαλισθεί ο επαρκής τεχνητός φωτισµός.  
 
Ο τεχνητός φωτισµός αφορά σε µεγαλύτερο βαθµό κάποιες ευάλωτες κατηγορίες 
χρηστών, όπως είναι οι ηλικιωµένοι οδηγοί, οι πεζοί κ.λπ. Μελέτες που 
πραγµατοποιήθηκαν τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ελλάδα, έχουν δείξει ότι η οδήγηση 
κατά τη νύχτα αποτελεί ένα από τα βασικότερα προβλήµατα - εµπόδια των ηλικιωµένων 
οδηγών, εξαιτίας της µειωµένης ορατότητας. Επιπλέον, η βελτίωση του τεχνητού φωτισµού 
σε διαβάσεις πεζών µπορεί να οδηγήσει σε µείωση των ατυχηµάτων. 
 
Συνεπώς, τα µέτρα που σχετίζονται µε τη βελτίωση του ηλεκτροφωτισµού των αστικών 
οδικών δικτύων, καθώς και των κόµβων των αυτοκινητόδροµων, κρίνονται ως µείζονος 
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σηµασίας. Ειδικότερα, προτείνονται: 
 
● Εκπόνηση αναλυτικών προδιαγραφών εγκατάστασης και λειτουργίας του δικτύου 

ηλεκτροφωτισµού στα αστικά οδικά δίκτυα αλλά και στους κόµβους των 
αυτοκινητόδροµων. 

● Εκπόνηση µελετών αξιολόγησης της πληρότητας του υφισταµένου δικτύου 
ηλεκτροφωτισµού (εντοπισµός θέσεων ανεπαρκούς ηλεκτροφωτισµού) αλλά και του 
επιπέδου λειτουργίας (τύπος λαµπτήρων, ένταση φωτισµού, χρόνος λειτουργίας). 

●  Εκπόνηση µελετών εντοπισµού των "προβληµατικών" θέσεων στις οποίες απαιτείται 
βελτίωση του δικτύου ηλεκτροφωτισµού. 

●  Εφαρµογή επεµβάσεων στις "προβληµατικές", όσον αφορά στον ηλεκτροφωτισµό, 
θέσεις.  

●  ∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος παρακολούθησης των επιπτώσεων από τις 
επεµβάσεις, απαραίτητου για την αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας των µέτρων και 
την περαιτέρω αναβάθµισή τους. 

 
 
5.4.6.  Εφαρµογή µέτρων βελτίωσης της ασφάλειας στις επικίνδυνες θέσεις. 

 
Τα µέτρα χαµηλού κόστους (ΜΧΚ) είναι τεχνικά µέτρα που εφαρµόζονται για να 
αντιµετωπιστούν συγκεκριµένα προβλήµατα οδικής ασφάλειας στις θέσεις υψηλής 
επικινδυνότητας, έχουν µικρό οικονοµικό κόστος κα είναι εφαρµόσιµα σε σύντοµο χρονικό 
διάστηµα. 
 
Η εφαρµογή ΜΧΚ χρησιµοποιείται µε επιτυχία ευρέως από τις περισσότερες δυτικές χώρες, 
ως µέτρο βελτίωσης του παρεχόµενου επιπέδου οδικής ασφάλειας στις θέσεις υψηλής 
επικινδυνότητας, τόσο σε αστικές όσο και σε υπεραστικές οδούς. 
 
Στη συνέχεια παρουσιάζονται παραδείγµατα συνηθισµένων τεχνικών µέτρων χαµηλού 
κόστους. Επισηµαίνεται ότι για την ορθή επιλογή των µέτρων που είναι κατάλληλα σε κάθε 
περίπτωση θα πρέπει να προηγηθεί ανάλυση των χαρακτηριστικών των ατυχηµάτων µετά 
και από αυτοψία και επιλογή και σχεδιασµό των κατάλληλων µέτρων από άρτια 
καταρτισµένο τεχνικό και επιστηµονικό προσωπικό. 
Με απαραίτητες προϋποθέσεις τα ακόλουθα  : 

 
5.4.6.1. Τοπικές βελτιώσεις στην οδό και στο οδικό και κυκλοφοριακό περιβάλλον 

στις επικίνδυνες θέσεις 
 
● Τοποθέτηση µέσων διαχωρισµού των λωρίδων κυκλοφορίας σε οδούς µε υψηλές 

ταχύτητες και αυξηµένους κυκλοφοριακούς φόρτους. 
●  Εγκατάσταση στηθαίων ασφαλείας µε ανακλαστήρες σε όλο το µήκος τους, στις θέσεις 

υψηλής επικινδυνότητας. Πρόβλεψη για τοποθέτηση µεταλλικών στηθαίων µε δεύτερη, 
επίπεδη, προστατευτική λεπίδα στο χαµηλότερο τµήµα του στηθαίου σε περιοχές όπου 
καταγράφεται µεγάλος αριθµός ατυχηµάτων µε µοτοσυκλέτες. 

●  Πρόβλεψη συνεχών πλευρικών ερεισµάτων σε θέσεις υψηλής επικινδυνότητας. 
●  ∆ιάστρωση αντιολισθηρής ασφαλτικής στρώσης µε στόχο την αύξηση του συντελεστή 

τριβής σε θέσεις υψηλής επικινδυνότητας. 
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●  Τοπικές επεµβάσεις για τη βελτίωση της κατακόρυφης και της οριζόντιας σήµανσης.    
Συγκεκριµένα: 

-  αφαίρεση τυχόν παραπλανητικών παλαιών πινακίδων 
-  εγκατάσταση κατάλληλων ρυθµιστικών πινακίδων ή πινακίδων αναγγελίας κινδύνου σε 

επικίνδυνες καµπύλες 
- ορθή τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων (κατεύθυνσης, αρίθµησης, χιλιοµέτρησης, 

τοπωνυµίων, εγκαταστάσεων κ.λπ.) 
- τοποθέτηση πινακίδων σήµανσης που να είναι σύµφωνες µε την κατηγορία της οδού και 

την ταχύτητα µελέτης ως προς το µέγεθος και την αντανακλαστικότητά τους 
-  συντήρηση και αποκατάσταση της οριζόντιας σήµανσης 
-  χρήση υλικών οριζόντιας και κατακόρυφης σήµανσης υψηλής αντανακλαστικότητας 
- τοποθέτηση ανακλαστήρων επιφάνειας κυκλοφορίας ("µάτια γάτας") ή ταινιών ακουστικής 

προειδοποίησης ειδικά σε περιοχές όπου η οπτική καθοδήγηση έχει ιδιαίτερη σηµασία 
όπως περιοχές κόµβων και οριζοντιογραφικές καµπύλες µικρής ακτίνας 

- διαγράµµιση κίτρινου χρώµατος του άξονα και των οριογραµµών της οδού σε τµήµατα 
αυξηµένης επικινδυνότητας κ.λπ. 

-  χρήση ανάγλυφων διαγραµµίσεων κοντά στα ερείσµατα κ.λπ. 
-  εξασφάλιση οµοιογένειας της οριζόντιας και της κατακόρυφης σήµανσης 

●   Πρόβλεψη πρόσθετων λωρίδων για αριστερά στροφές και λωρίδων επιβράδυνσης 
για δεξιά στροφές σε περιοχές ισόπεδων κόµβων. 

●  Επεµβάσεις στην υψοµετρική διαµόρφωση των κόµβων µε τροποποιήσεις στις 
µηκοτοµές και στις επικλίσεις στην άµεση περιοχή του κόµβου και των προσβάσεών του 
για την οµαλή συναρµογή των επικλίσεων και την αποτελεσµατική απορροή των οµβρίων 
υδάτων. 

●  Αποµάκρυνση παρόδιων στοιχείων που συνιστούν κίνδυνο για την κυκλοφορία και 
τοποθέτηση πλευρικών στηθαίων ασφαλείας στις θέσεις των πινακίδων και των γεφυρών 
σήµανσης που είναι απαραίτητο να τοποθετηθούν κοντά στο οδόστρωµα. Στο σηµείο 
αυτό τονίζεται η ανάγκη για την πλήρη αποµάκρυνση των διαφηµιστικών πινακίδων, ένα 
έργο το οποίο ήδη έχει αρχίσει. 

●  Έλεγχος των συνθηκών ορατότητας στις προσβάσεις στην οδό και στους ισόπεδους 
κόµβους και περιορισµός των συχνών προσβάσεων µε κατάλληλη ενοποίησή τους. Η 
επάρκεια των διατιθέµενων µηκών ορατότητας πρέπει να ελέγχεται, µακροσκοπικά ή µε 
σχετικές έρευνες πεδίου, σε σχέση µε τα απαιτούµενα σύµφωνα µε την ταχύτητα 
λειτουργίας της οδού και τις κυκλοφοριακές απαιτήσεις. Έµφαση πρέπει να δίνεται στην 
επάρκεια του µήκους ορατότητας για στάση προ ακινήτου εµποδίου σε κάθε θέση της 
οδού. 

●  Βελτίωση του φωτισµού ειδικά σε κόµβους και περιοχές εξυπηρέτησης των χρηστών 
της οδού (σταθµοί εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών, ανεφοδιασµού κ.λπ.). 

●  Τοποθέτηση ειδικών αντιθαµβωτικών πετασµάτων σε οδούς ενιαίου οδοστρώµατος ή 
κλάδους ανισόπεδων κόµβων, σε όλες τις περιπτώσεις όπου απαντάται αντίθετα 
κινούµενη κυκλοφορία (π.χ. παράλληλες ή συγκλίνουσες οδοί) καθώς και σε περιπτώσεις 
όπου φωτισµός από άλλες πηγές (απευθείας ή ανακλώµενος) µπορεί να προκαλέσει 
θάµβωση στους οδηγούς. 

●  Φύτευση παρόδιας βλάστησης, κατόπιν σχεδιασµού, για σταθεροποίηση απότοµων 
πρανών και προστασία του εδάφους από διαβρώσεις και ολισθήσεις, συγκράτηση και 
παροχέτευση υδάτων και προστασία των οχηµάτων από πλάγια ώθηση σε περίπτωση 
ισχυρών ανέµων. Επιπλέον, απαιτείται τακτική συντήρηση της υπάρχουσας παρόδιας 
βλάστησης ώστε να µην λειτουργεί αρνητικά για την οδική ασφάλεια µειώνοντας την 
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ορατότητα ή παρεµποδίζοντας την κυκλοφορία οχηµάτων και πεζών, ειδικά η βλάστηση 
στις µεσαίες νησίδες αποκλεισµού µε στηθαία ασφαλείας Τύπου New Jersey στις 
αριστερά στροφές. 

● Η εξασφάλιση χρήσης και πρόσβασης συγκεκριµένων προµελετηµένων 
επιχειρησιακών διαδροµών ταχείας επέµβασης είναι απαραίτητη σε περίπτωση οδικού 
ατυχήµατος. Είναι σκόπιµο, στις οδούς ταχείας κυκλοφορίας όπου αυτό είναι δυνατόν, να 
προβλέπεται ανάλογη λωρίδα µε τη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ) όπως ισχύει για 
τους αυτοκινητοδρόµους ή να διαµορφώνεται ως παράπλευρος διάδροµος που να 
εντάσσεται στη διαδροµή εφόσον το επιτρέπουν οι σχετικές προδιαγραφές. Σηµειώνεται 
ότι η ΛΕΑ προορίζεται αποκλειστικά και µόνο για την κίνηση οχηµάτων άµεσης ανάγκης 
και οχηµάτων συντήρησης των αρµοδίων κρατικών υπηρεσιών ή των εταιρειών που, 
µετά από παραχώρηση από το ∆ηµόσιο, λειτουργούν, συντηρούν και εκµεταλλεύονται 
αυτοκινητόδροµο ή οδό ταχείας κυκλοφορίας, για την αντιµετώπιση εκτάκτων γεγονότων, 
περιστατικών ή άλλων αναγκών ως και για την προσωρινή στάθµευση οχηµάτων που 
έχουν ακινητοποιηθεί λόγω βλάβης. 

 
 
5.4.6.2. Βελτιώσεις στην κυκλοφοριακή λειτουργία των κόµβων στις επικίνδυνες 

Θέσεις 
 
●  Βελτίωση στις συνθήκες προτεραιότητας και πρόσβασης σε ισόπεδους κόµβους µε 

την τοποθέτηση των απαραίτητων ρυθµιστικών πινακίδων και την κατασκευή νησίδων, 
σταγόνων και διαβάσεων πεζών, για τη σαφή καθοδήγηση όλων των χρηστών της οδού. 

●  Κατασκευή κυκλικών κόµβων στις θέσεις τετρασκελών ή πολυσκελών ισόπεδων 
κόµβων µε στόχο τη µείωση της ταχύτητας των οχηµάτων. 

●   Εγκατάσταση ή βελτίωση στη ρύθµιση της φωτεινής σηµατοδότησης. Ανάλογα µε 
το είδος των ατυχηµάτων και τον κυκλοφοριακό φόρτο, εξέταση του ενδεχοµένου 
εγκατάστασης επενεργούµενης σηµατοδότησης η οποία πιθανόν να λειτουργεί µόνο κατά 
τη διάρκεια αυξηµένης κίνησης (θερινή περίοδος, αργίες). Προσαρµογή της φωτεινής 
σηµατοδότησης σε περιοχές µε αυξηµένη κυκλοφορία πεζών, ώστε να δίνεται περιθώριο 
για πιο αργή ταχύτητα βαδίσµατος των πεζών που το έχουν ανάγκη (ηλικιωµένοι, παιδιά, 
ΑΜΕΑ). 

 
 
5.4.6.3. Τοπικές µεταβολές στην οδό και στο οδικό περιβάλλον µε στόχο την αλλαγή 

της συµπεριφοράς των χρηστών στις επικίνδυνες θέσεις 
 
●   Κατασκευή συνεχών πεζοδροµίων σε θέσεις υψηλής επικινδυνότητας. Εξασφάλιση 

συνέχειας στην κίνηση των πεζών µε την κατασκευή πεζοδροµίων που πληρούν τις 
ελάχιστες προδιαγραφές ως προς τις διαστάσεις τους ώστε να διευκολύνεται η 
µετακίνησή τους. 

●   ∆ηµιουργία κατάλληλα διαµορφωµένων κόµβων στους οποίους και µόνο θα 
επιτρέπονται οι αριστερές στροφές και αναστροφές. 

●   Κατασκευή µέτρων ήπιας κυκλοφορίας που επεµβαίνουν και αλλάζουν τη γεωµετρία 
της οδού µε στόχο τον περιορισµό της ταχύτητας των οχηµάτων (όπως τοπικές 
υπερυψώσεις στο οδόστρωµα ή µειωτές ταχύτητας από καουτσούκ, κατασκευή 
στενώσεων της οδού, προεξοχές πεζοδροµίων και διακοπές της ευθύγραµµης χάραξης 
της οδού). 
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●  Μετάθεση των χώρων στάθµευσης και απαγόρευση στάθµευσης επί του οδικού 
άξονα. ∆ηµιουργία κατάλληλων εσοχών για στάθµευση παρά την οδό. 

 
 
5.4.7. Μητρώο Οδών. 
 
Το Μητρώο Οδών υλοποιείται από τη ∆.Μ.Ε.Ο. του Υπ.ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι. µε τα ακόλουθα τρία 
έργα: 
►  ∆ηµιουργία Βάσης ∆εδοµένων Οδικού ∆ικτύου≫ για το πρωτεύον, δευτερεύον, τριτεύον 

εθνικό και πρωτεύον και δευτερεύον επαρχιακό οδικό δίκτυο 
►  Καταγραφή οδικού δικτύου≫ 
►  Ανάπτυξη γεωγραφικού συστήµατος πληροφοριών και ανάπτυξη εφαρµογών του εθνικού 

µητρώου οδών. 
Με το έργο “ ∆ηµιουργία Βάσης ∆εδοµένων Οδικού ∆ικτύου” καταγράφηκε οδικό δίκτυο 
µήκους 49.542 χλµ. Για την υλοποίηση του έργου “Καταγραφή Οδικού ∆ικτύου” 
συλλέχθηκαν πληροφορίες µε βάση επιτόπια καταγραφή οδικών τµηµάτων του 
∆ιευρωπαϊκού ∆ικτύου µε σύγχρονα συστήµατα καταγραφής. Συλλέχτηκαν γεωµετρικά και 
στοιχεία της επιδοµής συνολικού µήκους 900 χλµ. περίπου. Το έργο “Ανάπτυξη 
γεωγραφικού συστήµατος πληροφοριών και ανάπτυξη εφαρµογών του εθνικού µητρώου 
οδών” έχει ως βασικό στόχο τον σχεδιασµό και την ανάπτυξη εφαρµογών σε περιβάλλον 
γεωγραφικών συστηµάτων πληροφοριών για την ολοκληρωµένη διαχείριση δεδοµένων και 
συµβάντων στο οδικό δίκτυο. 
 
Είναι αναγκαία η ολοκλήρωση των τριών έργων που έχουν ήδη ανατεθεί στο πλαίσιο του 
Μητρώου Οδών για το διευρωπαϊκό, το εθνικό και το επαρχιακό οδικό δίκτυο της χώρας 
(Ενότητα 2.2.1.2. του Στρατηγικού Σχεδίου  Ελλάδας) ώστε να είναι δυνατή η ολοκληρωµένη 
διαχείριση των στοιχείων του οδικού δικτύου µε προτεραιότητα στα στοιχεία ατυχηµάτων, 
χάραξης και δοµικής και λειτουργικής κατάστασης του οδοστρώµατος. Επισηµαίνεται ότι 
είναι αναγκαία η δηµιουργία ιδιαίτερου ενιαίου δικτύου δεδοµένων για τους 
αυτοκινητόδροµους, σε συνεργασία µε τις εταιρείες παραχώρησης. 

ΠρέπειΠρέπειΠρέπειΠρέπει    επίσηςεπίσηςεπίσηςεπίσης    νανανανα    πραγματοποιηθείπραγματοποιηθείπραγματοποιηθείπραγματοποιηθεί    μεμεμεμε    άμεσηάμεσηάμεσηάμεση    προτεραιότηταπροτεραιότηταπροτεραιότηταπροτεραιότητα    ηηηη    λειτουργικήλειτουργικήλειτουργικήλειτουργική κατάταξηκατάταξηκατάταξηκατάταξη    τουτουτουτου    οδικούοδικούοδικούοδικού 

δικτύουδικτύουδικτύουδικτύου    τηςτηςτηςτης    χχχχώραςώραςώραςώρας    μεμεμεμε    σύγχρονεςσύγχρονεςσύγχρονεςσύγχρονες    μεθόδουςμεθόδουςμεθόδουςμεθόδους    πουπουπουπου    εφαρμόζονταιεφαρμόζονταιεφαρμόζονταιεφαρμόζονται διεθνώςδιεθνώςδιεθνώςδιεθνώς    καθώςκαθώςκαθώςκαθώς    καικαικαικαι    σαφήςσαφήςσαφήςσαφής    κατανομήκατανομήκατανομήκατανομή 

αρμοδιοτήτωναρμοδιοτήτωναρμοδιοτήτωναρμοδιοτήτων    μεταξύμεταξύμεταξύμεταξύ    ΥπΥπΥπΥπ....ΥΠΟΥΠΟΥΠΟΥΠΟ....ΜΕΜΕΜΕΜΕ....ΔΙΔΙΔΙΔΙ.,.,.,., ΠεριφερειώνΠεριφερειώνΠεριφερειώνΠεριφερειών    καικαικαικαι    ΔήμωνΔήμωνΔήμωνΔήμων    ώστεώστεώστεώστε    γιαγιαγιαγια    κάθεκάθεκάθεκάθε    τμήματμήματμήματμήμα    τουτουτουτου    οδικούοδικούοδικούοδικού 

δικτύουδικτύουδικτύουδικτύου    τηςτηςτηςτης    χώραςχώραςχώραςχώρας    νανανανα υπάρχειυπάρχειυπάρχειυπάρχει    μιαμιαμιαμια    μόνονμόνονμόνονμόνον    υπεύθυνηυπεύθυνηυπεύθυνηυπεύθυνη    υπηρεσίαυπηρεσίαυπηρεσίαυπηρεσία    μεμεμεμε    υποχρέωσηυποχρέωσηυποχρέωσηυποχρέωση    λογοδοσίαςλογοδοσίαςλογοδοσίαςλογοδοσίας. 

 
 
5.4.8. Ανάπτυξη και εκσυγχρονισµός προδιαγραφών και οδηγιών σχεδιασµού των 
οδών. 
 
Σηµαντικό ρόλο στη βελτίωση της ασφάλειας των οδών έχουν οι σχετικές προδιαγραφές, 
που αφορούν στον γεωµετρικό σχεδιασµό των οδών, τα έργα σήµανσης - ασφάλισης, τη 
σήµανση στις θέσεις εκτέλεσης έργων επί της οδού, την επιλογή και υλοποίηση µέτρων 
χαµηλού κόστους σε επικίνδυνες θέσεις, τη διεξαγωγή Ελέγχων Οδικής Ασφάλειας κ.λπ. Η 
σύνταξη και αναθεώρηση των σχετικών προδιαγραφών/εγχειριδίων αποτελεί σηµαντική 
προτεραιότητα στα µέτρα για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας διεθνώς.  
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Στην Ελλάδα, δεν υπάρχουν σύγχρονες ελληνικές προδιαγραφές – οδηγίες για τον 
σχεδιασµό των οδών. Για την ολοκλήρωση των οδικών έργων χρησιµοποιούνται είτε 
αντίστοιχες προδιαγραφές – οδηγίες άλλων χωρών (κυρίως Γερµανίας και ΗΠΑ), οι οποίοι 
όµως βασίζονται σε παραδοχές που συνήθως δεν ικανοποιούνται στη χώρα µας, είτε 
σχετικές ελληνικές οδηγίες (Ο.Μ.Ο.Ε., Ο.Σ.Μ.Ε.Ο., διατάξεις Κ.Μ.Ε., κ.λπ.), οι οποίες όµως 
και αντιµετωπίζουν διαφορετικά τα ίδια στοιχεία σχεδιασµού. 
 
5.5. Πρόγραµµα «Ασφαλή Οχήµατα» 
 
Η κατάσταση και ο εξοπλισµός ασφαλείας του οχήµατος αποτελούν βασικές παραµέτρους 
που καθορίζουν τόσο την πιθανότητα συµµετοχής σε ατύχηµα όσο και τη σοβαρότητα του 
ατυχήµατος. Τις τελευταίες δεκαετίες έχει σηµειωθεί ιδιαίτερη πρόοδος στην τεχνολογία 
ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας των οχηµάτων, η οποία είναι πλέον διαθέσιµη σε 
πολλά νέα οχήµατα, µε αποτέλεσµα τόσο την πρόληψη σηµαντικού αριθµού οχηµάτων όσο 
και την αποφυγή πολλών σοβαρών και ελαφρών τραυµατισµών σε περίπτωση ατυχήµατος. 
 
∆εδοµένου ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει βιοµηχανία οχηµάτων, η έµφαση για ασφαλέστερα 
οχήµατα πρέπει να δοθεί στη διασφάλιση της καλής κατάστασης του οχήµατος καθώς 
και στον κατάλληλο εξοπλισµό του µε όλα τα συστήµατα ενεργητικής και παθητικής 
ασφάλειας. Ιδιαίτερη έµφαση πρέπει να δοθεί στα βαρέα οχήµατα (φορτηγά, λεωφορεία), 
στον εξοπλισµό για την προστασία των ευάλωτων χρηστών της οδού, αλλά και στα σχετικά 
ευφυή συστήµατα υποστήριξης του οδηγού. 
 
Για την αποτελεσµατική υλοποίηση του προγράµµατος «Ασφαλή Οχήµατα» είναι απαραίτητη 
η οργάνωση τµήµατος, σε κάθε αρµόδιο φορέα (Υπ.ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι., Περιφέρειες, ∆ήµοι), που 
θα αναλάβει τον συντονισµό και την παρακολούθηση των προτεινόµενων, στο πλαίσιο του 
Προγράµµατος, δράσεων. 
 
Οι δράσεις που καλείται να αναλάβει το κατάλληλα στελεχωµένο τµήµα συντονισµού και 
παρακολούθησης είναι: 
► Οριστικοποίηση των δράσεων οδικής ασφάλειας που θα εντάσσονται στο Πρόγραµµα του 

Υπουργείου. 
► Συνεργασία µε τη ∆ιυπουργική Επιτροπή και την Ειδική Γραµµατεία Οδικής Ασφάλειας. 
► Συνεργασία µε τα άλλα αρµόδια για την οδική ασφάλεια Υπουργεία, υπηρεσίες και φορείς, 

αφού µια σειρά από δράσεις του συγκεκριµένου Υπουργείου απαιτούν τη συνδυασµένη 
προσπάθεια µε άλλους φορείς µε τον συντονισµό της ∆ιυπουργικής Επιτροπής. 

► Συνεργασία µε τα αντίστοιχα Υπουργεία των άλλων ευρωπαϊκών κρατών για την 
αξιοποίηση της σχετικής υπάρχουσας εµπειρίας 

Για την επιτυχία του αναφερόµενου Προγράµµατος απαιτείται : 
5.5.1. Αναβάθµιση του τεχνικού ελέγχου των οχηµάτων 
5.5.2. Μικτά Κλιµάκια Ελέγχου 
5.5.3. Κίνητρα για πιο ασφαλή οχήµατα 
5.5.4. Ειδικές ρυθµίσεις για τα βαρέα οχήµατα 
5.5.5. Ειδικές ρυθµίσεις για τα σχολικά λεωφορεία 
5.5.6. Ευφυή συστήµατα υποστήριξης των οδηγών 
5.5.7. Ευδιάκριτα οχήµατα 
5.5.8. Αξιοπιστία µητρώου οχηµάτων 
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5.6. Πρόγραµµα «Άµεση Βοήθεια στους Παθόντες» 
 
Η παροχή άµεσης βοήθειας µετά το ατύχηµα αφορά στην έγκαιρη παροχή πρώτων 
βοηθειών, στην αποτελεσµατική λειτουργία του δικτύου κλήσης έκτακτης ανάγκης, στην 
αποτελεσµατική απόκριση των συστηµάτων έκτακτης ανάγκης, στην εφαρµογή µέτρων 
ασφάλειας και προστασίας στην περιοχή του ατυχήµατος, στη µεταφορά και στην ιατρική 
περίθαλψη των θυµάτων, στην περαιτέρω περίθαλψη σε ιατρικά κέντρα, στη ψυχολογική 
υποστήριξη των θυµάτων και των συγγενών τους κ.λπ. 
 
Σύµφωνα µε τη διεθνή και την ελληνική εµπειρία, η πρώτη ώρα µετά το ατύχηµα είναι η 
κρισιµότερη (χρυσή ώρα) για τη ζωή των τραυµατιών καθώς από το σύνολο των θυµάτων 
στα οδικά ατυχήµατα, ποσοστό 57% πεθαίνει τα πρώτα λεπτά µετά τη σύγκρουση και πριν 
από την άφιξη των υπηρεσιών έκτακτης ιατρικής βοήθειας. Κατά συνέπεια, η άµεση 
επέµβαση και η κατάλληλη µετακίνηση και περίθαλψή τους είναι δυνατόν να σώσει αρκετές 
ζωές, καθώς και να µειώσει τις µόνιµες βλάβες στους τραυµατίες. 
 
Για την αποτελεσµατική υλοποίηση του προγράµµατος «Άµεση Βοήθεια στους Παθόντες»  
είναι απαραίτητη η οργάνωση τµήµατος, στο Υπουργείο, που θα αναλάβει τον συντονισµό 
και την παρακολούθηση των προτεινόµενων, στο πλαίσιο του Προγράµµατος, δράσεων.  
Αναλυτικότερα, οι βασικές δράσεις που καλείται να αναλάβει το κατάλληλα στελεχωµένο 
τµήµα συντονισµού και παρακολούθησης του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης προτείνεται να είναι τα ακόλουθα: 
 
► Οριστικοποίηση των δράσεων οδικής ασφάλειας που θα εντάσσονται στο Πρόγραµµα του 

Υπουργείου. 
► Συνεργασία µε τη ∆ιυπουργική Επιτροπή και την Ειδική Γραµµατεία Οδικής Ασφάλειας. 
► Συνεργασία και συντονισµός µε υπηρεσίες άµεσης βοήθειας που βρίσκονται ανά την 

επικράτεια και άλλους φορείς, αφού µια σειρά από δράσεις του συγκεκριµένου 
Υπουργείου απαιτούν τη συνδυασµένη προσπάθεια µε άλλους φορείς µε τον συντονισµό 
της ∆ιυπουργικής Επιτροπής. 

► Συνεργασία µε τα αντίστοιχα Υπουργεία των άλλων ευρωπαϊκών κρατών για την 
αξιοποίηση της σχετικής υπάρχουσας εµπειρίας. 

Για την επιτυχία του αναφερόµενου Προγράµµατος απαιτείται : 
 
5.6.1. Μονάδες επέµβασης του Ε.Κ.Α.Β. 
5.6.1.1. Αναβάθµιση εξοπλισµού, στελέχωσης και οργάνωσης 
5.6.1.2. Χρήση κινητών µονάδων εντατικής περίθαλψης 
5.6.1.3. Βελτίωση της άµεσης περίθαλψης των τραυµατιών στα νοσοκοµεία 
 
5.6.2. Ειδικές Μονάδες Κέντρων Τραύµατος 
 
Πολλές φορές οι τραυµατίες στα οδικά ατυχήµατα είναι πολυ-τραυµατίες οι οποίοι 
χρειάζονται άµεση και εξειδικευµένη περίθαλψη που δεν µπορεί να τους παρασχεθεί σε 
περιφερειακά νοσοκοµεία, τοπικά ιατρικά κέντρα ή ακόµα και σε ιδιωτικές κλινικές. Αντίθετα 
οι πολυ-τραυµατίες έχουν ανάγκη περίθαλψης σε Ειδικές Μονάδες Κέντρων Τραύµατος. 
Σήµερα, σε πολλά ευρωπαϊκά κράτη και στις Η.Π.Α. λειτουργούν οργανωµένα Κέντρα 
Τραύµατος στα οποία το ιατρικό και το παραϊατρικό προσωπικό εξειδικεύεται στην 
αντιµετώπιση του πολύ τραυµατία. 
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Οι Ειδικές Μονάδες Κέντρων Τραύµατος είναι συνήθως µεγάλα, κυρίως πανεπιστηµιακά 
νοσοκοµεία, όπου υπάρχουν όλες οι ιατρικές ειδικότητες, εφηµερεύουν επί 24ώρου βάσεως 
και έχουν τη δυνατότητα να αντιµετωπίσουν οποιοδήποτε ιατρικό πρόβληµα. 
Επιπλέον έχουν τη δυνατότητα αεροµεταφοράς πολυ-τραυµατιών ή άλλης φύσεως 
επειγόντων περιστατικών από τον τόπο του ατυχήµατος στο νοσοκοµείο σε ελάχιστο χρόνο, 
αν οι συνθήκες το επιβάλλουν. 
 
Ως πρώτο βήµα για τη δηµιουργία Ειδικών Μονάδων Κέντρων Τραύµατος πρέπει στα 
µεγάλα επαρχιακά πανεπιστηµιακά και µη νοσοκοµεία (Λάρισα, Αλεξανδρούπολη, 
Κρήτη, Πάτρα) να λειτουργήσουν πλήρως, όλα τα τµήµατα των ειδικοτήτων και να 
αναπτυχθούν σύγχρονα τµήµατα επειγόντων περιστατικών (Emergency Rooms), τα οποία 
θα καλύπτουν καθηµερινώς και επί µονίµου βάσεως όλες τις ειδικότητες, έτσι ώστε να 
αποτελέσουν τον αρχικό πυρήνα των Κέντρων Τραύµατος. 
 
 
5.6.3. Εκπαίδευση στις πρώτες βοήθειες 
5.6.3.1. Εκπαίδευση του προσωπικού επέµβασης στον τόπο του ατυχήµατος στις 

πρώτες βοήθειες 
 
Τα οχήµατα της Τροχαίας και της Πυροσβεστικής καταφθάνουν πολλές φορές στον τόπο του 
ατυχήµατος πριν την άφιξη του ασθενοφόρου του Ε.Κ.Α.Β.. Για τον λόγο αυτό είναι χρήσιµο 
το προσωπικό αυτών των Υπηρεσιών να αποκτά βασικές γνώσεις πρώτων βοηθειών µε 
τακτική επιµόρφωση στις πρώτες βοήθειες ώστε να υπάρχει δυνατότητα άµεσης περίθαλψης 
των ελαφρά τραυµατιών ή ακόµα και προετοιµασίας και σταθεροποίησης των πιο βαριά 
τραυµατιών µέχρι την άφιξη του ασθενοφόρου. Τα µαθήµατα πρώτων βοηθειών πρέπει να 
αποτελούν µέρος και των προγραµµάτων σπουδών των Σχολών της Αστυνοµικής και της 
Πυροσβεστικής Ακαδηµίας. Η δράση αυτή, όσον αφορά στο προσωπικό της Τροχαίας και 
της Πυροσβεστικής, θα υλοποιηθεί σε συνεργασία µε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη 
και µε συντονισµό από τη ∆ιυπουργική Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας. 
 
Βασικές γνώσεις πρώτων βοηθειών είναι απαραίτητες και για το προσωπικό των εταιρειών 
λειτουργίας των αυτοκινητοδρόµων που πολλές φορές φτάνει πρώτο στη θέση του 
ατυχήµατος. Για τον λόγο αυτό είναι απαραίτητη η τακτική διοργάνωση σχετικών σεµιναρίων 
από τις εταιρείες λειτουργίας των αυτοκινητοδρόµων και η παρακολούθησή τους από το 
προσωπικό τους. 
 
5.6.3.2. Μαθήµατα πρώτων βοηθειών στα σχολεία και κατά τη διάρκεια της 

εκπαίδευσης οδήγησης 
 
Η καθιέρωση µαθηµάτων πρώτων βοηθειών στα σχολεία αλλά και κατά την εκπαίδευση των 
υποψηφίων οδηγών είναι σηµαντική για την αντιµετώπιση των απλών τραυµατισµών στα 
οδικά ατυχήµατα και µέχρι την άφιξη των Υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης. Ειδικά όσον αφορά 
στα ατυχήµατα που συµβαίνουν σε αποµακρυσµένες περιοχές, όπου οι υπηρεσίες έκτακτης 
ιατρικής βοήθειας είναι συχνά δύσκολο να φτάσουν στον τόπο του ατυχήµατος εντός 
διαστήµατος 5-15 λεπτών, είναι σηµαντικό οι χρήστες του οδικού συστήµατος να διαθέτουν 
βασικές γνώσεις πρώτων βοηθειών. 
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Στο σχολείο, τα µαθήµατα πρώτων βοηθειών πρέπει να διδάσκονται στο Γυµνάσιο και στο 
Λύκειο στο πλαίσιο της Αγωγής Υγείας ενώ όσον αφορά στην εκπαίδευση των οδηγών να 
αποτελούν υποχρεωτικό µέρος της επίσηµης κατάρτισής τους όπως συµβαίνει και σε 
αρκετές ευρωπαϊκές χώρες. Η δράση αυτή θα υλοποιηθεί σε συνεργασία µε το Υπουργείο 
Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων και µε συντονισµό από τη ∆ιυπουργική 
Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας. 
 
 
5.6.4. Αποτελεσµατική απόκριση εκτάκτου ανάγκης 
 
Σε κάθε περίπτωση ατυχήµατος, απαιτείται κατάλληλη οργάνωση και συντονισµός όλων 
των αρµόδιων υπηρεσιών που καλούνται σε βοήθεια µε στόχο την άµεση επέµβαση και τη 
βέλτιστη συνεργασία τους. Ο ρόλος της Τροχαίας είναι καθοριστικός στη σωστή διαχείριση 
του συµβάντος και της κυκλοφορίας καθώς και στην αποφυγή νέων ατυχηµάτων, η ταχεία 
επέµβαση της Πυροσβεστικής είναι απαραίτητη για τη διάσωση ή/και τον απεγκλωβισµό των 
παθόντων στο ατύχηµα, ενώ το Ε.Κ.Α.Β. είναι υπεύθυνο για την άµεση πρόσβαση στον 
τόπο του ατυχήµατος, την παροχή πρώτων βοηθειών και την ταχεία µεταφορά των 
τραυµατιών. 
 
Η απόκριση στις κλήσεις εκτάκτου ανάγκης πρέπει να είναι αποτελεσµατική, 
εξασφαλίζοντας την άµεση άφιξη των αρµόδιων Υπηρεσιών εκτάκτου ανάγκης στον 
τόπο του ατυχήµατος. Το διάστηµα που µεσολαβεί µεταξύ της στιγµής που συνέβη το 
ατύχηµα και της άφιξης των υπηρεσιών διάσωσης (χρόνος απόκρισης) µπορεί να 
συντοµευθεί µέσω τεχνικών µέτρων, µέτρων που αφορούν στις υποδοµές, σαφών οδηγιών 
προς τους οδικούς χρήστες σχετικά µε τις ενέργειες που πρέπει να ληφθούν όταν οχήµατα 
εκτάκτου ανάγκης πρέπει να κινηθούν σε ένα οδικό δίκτυο, και καλής οργάνωσης και 
συντονισµού στον τόπο του ατυχήµατος. 
 
Υπογραµµίζεται ότι είναι απαραίτητο να αξιοποιηθούν τα επιτυχηµένα παραδείγµατα 
οργάνωσης των υπηρεσιών επέµβασης σε άλλα κράτη, για υψηλές επιδόσεις άµεσης 
ανταπόκρισης στα οδικά ατυχήµατα (µέγιστος αποδεκτός χρόνος πρόσβασης σε 
οποιοδήποτε σηµείο του οδικού δικτύου µιας περιοχής), αφού πρώτα προσαρµοστούν στο 
θεσµικό και οργανωτικό πλαίσιο της ελληνικής πραγµατικότητας. Επίσης, µπορεί να 
αξιοποιηθούν και τα επιτυχηµένα συστήµατα επέµβασης στον τόπο του ατυχήµατος 
που ήδη εφαρµόζονται στην Αττική Οδό. Όµως, επισηµαίνεται η ανάγκη για καθιέρωση ενός 
ενιαίου τηλεφωνικού αριθµού έκτακτης ανάγκης σε ολόκληρο το εθνικό οδικό δίκτυο µε 
προτεραιότητα στο δίκτυο των αυτοκινητοδρόµων. 
 
Για τη µείωση του µέσου χρόνου επέµβασης των µονάδων στον τόπο του ατυχήµατος 
καθώς και την ανταπόκριση στις συνεχώς αυξανόµενες ανάγκες που δηµιουργεί η διαρκής 
αύξηση των κυκλοφοριακών φόρτων, λαµβάνονται τα µέτρα που παρουσιάζονται στις 
επόµενες ενότητες. 
 
 
5.6.4.1. ∆ηµιουργία δικτύου κλήσεων έκτακτης ανάγκης 
 
Οι γρήγορες και αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά µε την τοποθεσία ενός οδικού ατυχήµατος, 
το είδος του, τον αριθµό των θυµάτων και τον τύπο του τραυµατισµού, βοηθούν τις 



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο∆ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ  ΚΡΗΤΗ, 2016-2020 

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ 73 

υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης στη βέλτιστη αντιµετώπιση του ατυχήµατος. Η δηµιουργία 
αποτελεσµατικού δικτύου κλήσεων έκτακτης ανάγκης αποτελεί απαραίτητη 
προϋπόθεση για την άµεση αντιµετώπιση των συνεπειών των οδικών ατυχηµάτων. Το 
δίκτυο κλήσεων έκτακτης ανάγκης πρέπει να παρέχει δυνατότητα άµεσης επικοινωνίας µε 
όλους τους φορείς επέµβασης (Ε.Κ.Α.Β., Τροχαία, Πυροσβεστική, κ.λπ.). Ιδιαίτερη σηµασία 
για τον αποτελεσµατικό συντονισµό των ενεργειών, έχει η στενή συνεργασία του Ε.Κ.Α.Β. µε 
τις υπηρεσίες του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (Τροχαία, Πυροσβεστική).  
Επιπλέον, πρέπει να ληφθεί µέριµνα ώστε οι εταιρείες υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας να 
παρέχουν, στις υπηρεσίες διακοµιδής παθόντων στα οδικά ατυχήµατα, την απαιτούµενη 
πληροφόρηση για τον προσδιορισµό της θέσης από την οποία έγινε κλήση για βοήθεια. 
 
Η αξιοποίηση της λειτουργίας του πανευρωπαϊκού αριθµού έκτακτης ανάγκης 112 είναι 
σηµαντική δράση η οποία όµως πρέπει να ενισχυθεί µε τη διάδοση του αριθµού µέσω 
ενηµέρωσης του κοινού για τον τρόπο χρήσης του και τις δυνατότητες που προσφέρει. 
 
5.6.4.2. Ενιαίο Κέντρο Επιχειρήσεων 
 
Η ταχεία και αποτελεσµατική διαχείριση των οδικών ατυχηµάτων απαιτεί την καλή οργάνωση 
και συνεργασία διαφόρων Υπηρεσιών (Ε.Κ.Α.Β., Τροχαία, Πυροσβεστική, ασφαλιστικές 
εταιρείες) ώστε αφενός να παρασχεθεί άµεση βοήθεια στους παθόντες και αφετέρου να 
προστατευθούν οι υπόλοιποι χρήστες του οδικού δικτύου και να οµαλοποιηθεί η κυκλοφορία 
στην περιοχή του ατυχήµατος. Οι διάφορες Υπηρεσίες που καλούνται στον τόπο του 
ατυχήµατος έχουν διακριτούς ρόλους όµως η αποτελεσµατικότητά τους είναι αλληλένδετη. 
Για τον λόγο αυτό, είναι σκόπιµη η σύσταση ενιαίου, για όλες τις παραπάνω Υπηρεσίες, 
Κέντρου Επιχειρήσεων καθ’ ύλην αρµόδιου για τη συντονισµένη επιχειρησιακή 
αντιµετώπιση των ατυχηµάτων στο οδικό δίκτυο της χώρας.  
 
Ο πανευρωπαϊκός αριθµός έκτακτης ανάγκης 112 και όλοι οι υφιστάµενοι αριθµοί κλήσης 
έκτακτης ανάγκης (100, 166, 199) πρέπει να είναι συνδεδεµένοι µε το ενιαίο κέντρο 
επιχειρήσεων, µέσω του οποίου θα συντονίζεται η αποτελεσµατική επέµβαση στον τόπο του 
ατυχήµατος. 
 
5.6.4.3. Βέλτιστη χωροταξική κατανοµή όλων των µονάδων 
 
Ο χρόνος απόκρισης των αρµόδιων υπηρεσιών στις κλήσεις έκτακτης ανάγκης εξαρτάται σε 
µεγάλο βαθµό από την απόστασή τους από τον τόπο του ατυχήµατος. Για τη µείωση του 
χρόνου απόκρισης είναι απαραίτητη η βελτιστοποίηση της χωροταξικής κατανοµής όλων 
των αρµόδιων ειδικών µονάδων. Για τον σκοπό αυτό απαιτείται εκπόνηση ειδικής µελέτης η 
οποία θα καθορίζει τις θέσεις των µονάδων έκτακτης ανάγκης στο σύνολο της χώρας, 
λαµβάνοντας υπόψη πληθυσµιακά και κυκλοφοριακά χαρακτηριστικά καθώς και στοιχεία 
οδικών ατυχηµάτων. Για τον σκοπό αυτό µπορεί να αξιοποιηθούν και τα επιτυχηµένα 
συστήµατα επέµβασης στον τόπο του ατυχήµατος που ήδη εφαρµόζονται στην Αττική 
Οδό. 
 
5.6.4.4. Σχέδια επέµβασης 
 
Η ελαχιστοποίηση του απαιτούµενου χρόνου επέµβασης και η βελτιστοποίηση των 
παρεχόµενων υπηρεσιών µπορεί να επιτευχθεί µε την εφαρµογή σχεδίων επέµβασης, 
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που πρέπει να καταρτίζονται για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης (π.χ. οδικά ατυχήµατα 
µεγάλης κλίµακας και σοβαρότητας, ατυχήµατα µε εµπλοκή οχηµάτων επικίνδυνων φορτίων 
κ.λπ.). Ο σχεδιασµός αυτών των δράσεων σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης επιτρέπει τον 
καλύτερο συντονισµό των αρµόδιων φορέων και µεγιστοποιεί την αποτελεσµατικότητά τους. 
Μέρος της ανάπτυξης των σχεδίων επέµβασης θα αποτελεί, επίσης, η δηµιουργία 
αποτελεσµατικού δικτύου κλήσης έκτακτης ανάγκης, η ανάλυση παλαιότερων εκτάκτων 
περιστατικών, κατά τα οποία υπήρξαν ιδιαίτερες απαιτήσεις επέµβασης, η κατάστρωση 
σεναρίων έκτακτης ανάγκης και αντίστοιχων µεθόδων επέµβασης και η εκπαίδευση στις 
πρώτες βοήθειες των οργάνων της Τροχαίας και της Πυροσβεστικής. 
 
Σε περίπτωση ανάγκης, η εφαρµογή των προβλεπόµενων στο σχέδιο επέµβασης ενεργειών 
θα συντονίζεται από το αρµόδιο τοπικό κέντρο συντονισµού. Τα τοπικά κέντρα 
συντονισµού πρέπει να καλύπτουν το σύνολο της χώρας και να συντονίζουν τις ενέργειες 
όλων των αρµόδιων υπηρεσιών του κρατικού µηχανισµού (Τροχαία, Πυροσβεστική, 
Ε.Κ.Α.Β.) αλλά και των ιδιωτικών φορέων που πιθανόν µπορούν να συνεισφέρουν. Η 
περιοχή δικαιοδοσίας του κάθε κέντρου θα είναι σαφώς ορισµένη, θα προβλέπεται όµως η 
δυνατότητα συνεργασίας και από κοινού δράσης µε τα κοντινά σε αυτό κέντρα σε 
περιπτώσεις αυξηµένων αναγκών. 
 
 
5.6.5. Ψυχολογική υποστήριξη για τα θύµατα οδικών ατυχηµάτων 
 
Οι ψυχολογικές και κοινωνικές επιπτώσεις των οδικών ατυχηµάτων µπορεί να είναι 
σηµαντικές και µακροχρόνιες και να αφορούν, εκτός από τα ίδια τα άτοµα που ενεπλάκησαν 
στο ατύχηµα, και σε άλλα πρόσωπα από το οικογενειακό και κοινωνικό τους περιβάλλον. 
 
Για τον λόγο αυτό, η ψυχολογική υποστήριξη των θυµάτων πρέπει να ξεκινά ταυτόχρονα µε 
την παροχή ιατρικής φροντίδας, ακόµη και από τον τόπο του ατυχήµατος και κατά τη 
µεταφορά τους σε νοσοκοµείο. Κατά συνέπεια, το προσωπικό όλων των υπηρεσιών που 
καλούνται στον τόπο του ατυχήµατος και έρχεται σε επαφή µε τα άτοµα που συµµετείχαν σε 
αυτό θα πρέπει να λαµβάνει έστω την στοιχειώδη εκπαίδευση για την ψυχολογική 
υποστήριξή τους. 
 
Σε ορισµένες περιπτώσεις, µπορεί να απαιτηθεί µακροχρόνια υποστήριξη είτε από 
επαγγελµατίες είτε από εθελοντές. Για τον σκοπό αυτό, στο πλαίσιο των παρεχόµενων 
υπηρεσιών του Εθνικού Συστήµατος Υγείας, µπορεί να οργανώνονται σχετικά 
προγράµµατα ψυχοκοινωνικής υποστήριξης των θυµάτων οδικών ατυχηµάτων και των 
οικογενειών τους από εξειδικευµένο προσωπικό. 
 
 
5.6.6. Συστηµατική καταγραφή στατιστικών στοιχείων 
 
Η καταγραφή των στατιστικών στοιχείων από τις υπηρεσίες του Ε.Κ.Α.Β. και τα νοσοκοµεία 
αφορά αφενός στην παρακολούθηση του βαθµού απόκρισης των υπηρεσιών έκτακτης 
ανάγκης και αφετέρου στην παρακολούθηση του συνολικού αριθµού των παθόντων στα 
οδικά ατυχήµατα, συµπεριλαµβανοµένων και εκείνων που δεν καταγράφονται από την 
Τροχαία, καθώς και της σοβαρότητας των τραυµατισµών τους. 
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Επισηµαίνεται ότι για τη σωστή ανάλυση των αιτιών των ατυχηµάτων και των κατάλληλων 
µέτρων αντιµετώπισής τους χρειάζεται η συλλογή και ανάλυση στοιχείων από διάφορες 
πηγές, µε αποτελέσµατα χρήσιµα για το σύνολο των Προγραµµάτων του Στρατηγικού 
Σχεδίου. Ο συντονισµός της συλλογής και της ανάλυσης στοιχείων πρέπει να 
πραγµατοποιείται από τη ∆ιυπουργική Επιτροπή. 
 
 
5.6.6.1. Παρακολούθηση του βαθµού απόκρισης των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης 
 
Τόσο οι Υπηρεσίες του Ε.Κ.Α.Β., όσο και όλες οι Υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης πρέπει να 
τηρούν ηλεκτρονικά αρχεία µε στατιστικά στοιχεία για τον αριθµό των επεµβάσεων στον 
τόπο του ατυχήµατος, τον ρυθµό απόκρισής τους (χρόνος από την ειδοποίηση έως την 
άφιξη στον τόπο του ατυχήµατος). Τα στοιχεία αυτά θα επιτρέπουν τον εντοπισµό των 
όποιων δυνατοτήτων περαιτέρω βελτίωσης του συστήµατος άµεσης επέµβασης στον τόπο 
του ατυχήµατος. 
 

 
5.6.6.2. Παρακολούθηση αριθµού και σοβαρότητας τραυµατισµού των παθόντων 
 
Τα Νοσοκοµεία πρέπει να τηρούν ηλεκτρονικά αρχεία µε στατιστικά στοιχεία σχετικά µε τον 
αριθµό των παθόντων στα οδικά ατυχήµατα που διακοµίστηκαν και νοσηλεύτηκαν στο 
Νοσοκοµείο. Στα στοιχεία αυτά πρέπει να περιλαµβάνονται όλες οι πληροφορίες για τον 
τρόπο τραυµατισµού του παθόντα καθώς και για τη σοβαρότητα του τραυµατισµού µε 
βάση τη διεθνή κατάταξη τραυµατισµών (MAIS). Επίσης πρέπει να καταγράφεται και η 
κατάσταση των παθόντων που νοσηλεύτηκαν σε νοσοκοµεία κατά την έξοδό τους από το 
νοσοκοµείο και όσοι απεβίωσαν εντός των 30 ηµερών µετά το ατύχηµα (διεθνής ορισµός 
νεκρού σε οδικό ατύχηµα). 
 
Αυτά τα ηλεκτρονικά αρχεία των Νοσοκοµείων πρέπει να συνδέονται µε τα στοιχεία που 
συλλέγονται από την Τροχαία και περιλαµβάνονται στη βάση δεδοµένων της Ελληνικής 
Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ώστε να είναι δυνατόν ο προσδιορισµός του συνολικού 
αριθµού των παθόντων στα οδικά ατυχήµατα, συµπεριλαµβανοµένων και εκείνων που δεν 
καταγράφονται από την Τροχαία. Με τον τρόπο αυτό θα προσδιοριστεί ο βαθµός ελλιπούς 
καταγραφής των τραυµατιών στα οδικά ατυχήµατα (underreporting) καθώς και στην 
απόκτηση σαφέστερης εικόνας σχετικά µε την πραγµατική σοβαρότητα των τραυµατισµών 
(level of injury), η οποία µπορεί να προσδιοριστεί σωστά µόνο από τους Γιατρούς στα 
Νοσοκοµεία. 
 
Η ύπαρξη αξιόπιστων και αναλυτικών στοιχείων, επιτρέπει την εκτίµηση του πραγµατικού 
επιπέδου οδικής ασφάλειας στη χώρα και τη σύγκριση µε άλλα κράτη ενώ αποτελεί και 
χρήσιµο εργαλείο για τη διερεύνηση των αιτιών των οδικών ατυχηµάτων και  των 
τραυµατισµών σε αυτά καθώς και τον προσδιορισµό των βέλτιστων τρόπων αντιµετώπισής 
τους. 
Τέλος, εκτός από την καταγραφή του αριθµού των νεκρών και των τραυµατιών στα οδικά 
ατυχήµατα, σηµαντική είναι επίσης και η καταγραφή ιατρικών προβληµάτων των 
ασθενών που είναι οδηγοί, τα οποία µπορεί να επηρεάσουν την ικανότητά τους για 
οδήγηση. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να αποστέλλονται στις αρµόδιες υπηρεσίες 
διαχείρισης των Αδειών Οδήγησης (Περιφέρειες) για τις περαιτέρω ενέργειες. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6:           
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ∆ΡΑΣΕΩΝ Ο∆ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, 2016-2020. 
  

Βασικές συνιστώσες για το σχεδιασµό και την ανάπτυξη δράσεων για την οδική ασφάλεια 
στην Περιφέρεια Κρήτης αποτέλεσαν οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα 
Προγράµµατα Οδικής Ασφάλειας που συµπεριλήφθηκαν στο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για 
τη δεκαετία 2011-2020 και αφορούν ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, αλλά και η 
επικαιροποίηση της στρατηγικής στόχευσης 2014-2020 στον τοµέα της οδικής ασφάλειας 
που ξεκίνησε 2014 από το Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων.  
Οι στόχοι των παραπάνω κειµένων αλληλεπικαλύπτονται σε µεγάλο βαθµό και σκοπό έχουν 
την εξασφάλιση ολοκληρωµένης οδικής ασφάλειας, από την εκπαίδευση όλων των χρηστών 
του οδικού δικτύου ως την επιβολή των κανόνων οδικής κυκλοφορίας και την ασφαλή οδική 
υποδοµή.   
Οι ανάγκες και οι απαιτήσεις για βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην Περιφέρεια Κρήτης 
ενσωµατώνονται πλήρως στους παραπάνω στόχους και στα Προγράµµατα του Εθνικού 
Στρατηγικού Σχεδίου 2011-2020.    

 

 

6.1 Οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  
 
Για το σχεδιασµό και την ανάπτυξη δράσεων οδικής ασφάλειας τη δεκαετία 2011-2020 έχουν 
τεθεί επτά στόχοι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι οποίοι αναφέρονται στην Ανακοίνωση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, την Ευρωπαϊκή 
Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών µε τίτλο «Προς έναν 
ευρωπαϊκό χώρο οδικής ασφάλειας: πολιτικές κατευθύνσεις για την οδική ασφάλεια 2011-
2020» (COM(2010) 389 τελικό, 20.7.2010). Οι εν λόγω επτά στόχοι είναι οι εξής:  
 
1. Βελτίωση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης των χρηστών του οδικού δικτύου. 
2. Αύξηση της ικανότητας επιβολής των κανόνων οδικής κυκλοφορίας. 
3. Ασφαλέστερη οδική υποδοµή. 
4. Ασφαλέστερα οχήµατα. 
5. Προώθηση της χρήσης σύγχρονης τεχνολογίας για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. 
6. Βελτίωση των υπηρεσιών παροχής πρώτων βοηθειών και µετατραυµατικής 
περίθαλψης. 
7. Προστασία των ευάλωτων χρηστών του οδικού δικτύου. 
 

Μέσω των επτά στόχων, επιδιώκεται η ολοκληρωµένη προσέγγιση της οδικής ασφάλειας, 
που είναι µεταξύ των αρχών της πολιτικής της Ε.Ε. Η ολοκληρωµένη αυτή προσέγγιση 
στοχεύει στα υψηλότερα πρότυπα οδικής ασφάλειας για ολόκληρη την Ευρώπη, µε τους 
πολίτες να βρίσκονται στο επίκεντρο των δράσεων. Οι πολίτες, οι χρήστες του οδικού 
δικτύου, πρέπει να ενθαρρύνονται ώστε να αναλάβουν την πρωταρχική ευθύνη για τη δική 
τους ασφάλεια, αλλά και για την ασφάλεια των άλλων. Η συµπεριφορά των χρηστών του 
οδικού δικτύου αποτελεί τον καθοριστικό παράγοντα για την επιτυχή εφαρµογή 
οποιασδήποτε πολιτικής, ανεξαρτήτως των τεχνικών µέτρων που λαµβάνονται.      
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Κατά συνέπεια, βασικός είναι ο ρόλος της εκπαίδευσης και της κατάρτισης των χρηστών 
του οδικού δικτύου και η εφαρµογή της νοµοθεσίας για την οδική κυκλοφορία και την 
ασφάλεια. Όµως, το σύστηµα οδικής ασφάλειας πρέπει να λαµβάνει υπόψη του ότι είναι 
αδύνατον να µηδενιστεί ο κίνδυνος, εξαιτίας των περιστατικών που οφείλονται σε ανθρώπινο 
λάθος και σε ανάρµοστη συµπεριφορά. Για την αντιµετώπιση των παραλήψεων αυτών, 
πρέπει αφενός να καταβάλλεται προσπάθεια πρόληψης και αποφυγής των ανθρώπινων 
λαθών και της ανάρµοστης συµπεριφοράς, και αφετέρου πρέπει τα οχήµατα και η υποδοµή 
να είναι πιο αποτελεσµατικά ως προς την προστασία που προσφέρουν. Εκτός από την 
εκπαίδευση και την εξέταση των υποψηφίων οδηγών, σηµαντικές παράµετροι είναι η 
βελτίωση του συστήµατος των αδειών οδήγησης, η αρχική και περιοδική κατάρτιση των 
επαγγελµατιών οδηγών, η κυκλοφοριακή αγωγή, ο τεχνικός έλεγχος των οχηµάτων και η 
επικοινωνιακή πολιτική για την οδική ασφάλεια.  

 
 
 
6.2 Τα Προγράµµατα του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της 

οδικής ασφάλειας τη δεκαετία 2011-2020 

Το Στρατηγικό Σχέδιο για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα για τη 
δεκαετία 2011-2020 προτείνει έξι Προγράµµατα Οδικής Ασφάλειας και αντίστοιχες δράσεις. 
Τα Προγράµµατα αυτά αφορούν στην «εκπαίδευση της οδικής ασφάλειας», στην «επιτήρηση 
της κυκλοφορίας για την οδική ασφάλεια», στους «ασφαλείς χρήστες της οδού»,  στην 
«ασφαλή οδική υποδοµή», στα «ασφαλή οχήµατα» και στην «άµεση βοήθεια στους 
παθόντες». Τα Προγράµµατα και οι δράσεις καθορίζονται µε ευθύνη της ∆ιυπουργικής 
Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας, ενώ η εξειδίκευση των δράσεων είναι ευθύνη των φορέων 
υλοποίησης, µε βάση τα διαθέσιµα κονδύλια, και σε συνεργασία µε τη ∆ιυπουργική 
Επιτροπή και την Ειδική Γραµµατεία που την υποστηρίζει. Το περιεχόµενο των 
Προγραµµάτων και οι δράσεις αναθεωρούνται ετησίως µε βάση τυχόν νέα στοιχεία, τα 
αποτελέσµατα της εφαρµογής των δράσεων και τη διαθέσιµη χρηµατοδότηση.Τα έξι 
Προγράµµατα Οδικής Ασφάλειας αναπτύχθηκαν µε βάση τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει 
η Ελλάδα στο θέµα αυτό, τα µέτρα για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας που ήδη 
εφαρµόζονται και τα µέτρα για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας που υλοποιήθηκαν µε 
επιτυχία διεθνώς. Έµφαση δόθηκε σε δράσεις οδικής ασφάλειας που εφαρµόστηκαν 
επιτυχώς σε αναπτυγµένες από άποψη οδικής ασφάλειας χώρες, όπως είναι η Ολλανδία, το 
Ηνωµένο Βασίλειο και η Αυστραλία. 

 

 

6.3    Επικαιροποίηση  της στρατηγικής στόχευσης για την οδική ασφάλεια 
2014-2020 

Στο πλαίσιο του έργου «Τεχνικός Σύµβουλος Υποστήριξης για την Ανάπτυξη Εθνικής 
Πολιτικής για την Οδική Ασφάλεια», που έχει ανατεθεί από το Υπουργείο Υποδοµών, 
Μεταφορών και ∆ικτύων στην Ανώνυµη Εταιρία Συµβούλων «EEO GROUP A.E.», µε έδρα 
την Αθήνα, (Αριθµός Σύµβασης 161/2014), επικαιροποιήθηκε η στρατηγική στόχευση 2014-
2020 στον τοµέα της οδικής ασφάλειας και διαµορφώθηκαν οι παρακάτω επτά Θεµατικοί 
Στόχοι, που ταυτίζονται µε τους στόχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της παραγράφου 6.1 
του παρόντος:  
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1. Βελτίωση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης των χρηστών του οδικού δικτύου. 

2. Αύξηση της ικανότητας επιβολής των κανόνων οδικής ασφάλειας. 

3. Ασφαλέστερη οδική υποδοµή. 

4. Ασφαλέστερα οχήµατα. 

5. Προώθηση της χρήσης σύγχρονης τεχνολογίας για τη βελτίωση της οδικής 
ασφάλειας. 

6. Βελτίωση των υπηρεσιών παροχής πρώτων βοηθειών και µετατραυµατικής 
περίθαλψης. 

7. Προστασία των ευάλωτων χρηστών του οδικού δικτύου.   

 

 

 

6.4 Σχεδιασµός και ανάπτυξη δράσεων στην Περιφέρεια Κρήτης βάσει της 
επικαιροποιηµένης στρατηγικής στόχευσης, 2014-2020 και των 
Προγραµµάτων της Εθνικής Στρατηγικής 2011-2020 

 

Στο κείµενο που ακολουθεί, οι σχεδιαζόµενες δράσεις οδικής ασφάλειας στην Περιφέρεια 

Κρήτης αντιστοιχίζονται στους επτά θεµατικούς στόχους της υπό επικαιροποίηση 

στρατηγικής στόχευσης για την περίοδο 2014-2020 και στα αντίστοιχα Προγράµµατα της 

Εθνικής Στρατηγικής 2011-2020.   
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1ος Θεµατικός Στόχος:  

Βελτίωση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης των χρηστών του οδικού 
δικτύου  

(αντιστοιχεί στο Πρόγραµµα της Εθνικής Στρατηγικής «Εκπαίδευση Οδικής 
Ασφάλειας»): 

Η εκπαίδευση οδικής ασφάλειας είναι ο πρώτος βασικός πυλώνας της προσπάθειας 
βελτιστοποίησης της οδικής ασφάλειας. Περιλαµβάνει το σύνολο των µέτρων που 
λαµβάνονται µε στόχο τη διαµόρφωση και τη θετική επιρροή στην οδική συµπεριφορά. Έχει 
στόχο την ασφαλή συµµετοχή στην κυκλοφορία και την εκµάθηση ασφαλών τεχνικών 
βραχυπρόθεσµα, και ασφαλούς και υπεύθυνης συµπεριφοράς µακροπρόθεσµα. 

     Σύµφωνα µε το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για την Οδική Ασφάλεια 2011-2020, η 
εκπαίδευση οδικής ασφάλειας πρέπει να αποτελέσει µέρος µιας δια βίου διαδικασίας 
µάθησης. Το Πρόγραµµα «Εκπαίδευση Οδικής Ασφάλειας» της ∆ιυπουργικής Επιτροπής 
Οδικής Ασφάλειας αφορά στην εκπαίδευση οδικής ασφάλειας που προσφέρεται στο 
σχολείο, καθώς και µέσω σχετικών εξωσχολικών δραστηριοτήτων, σε παιδιά και εφήβους 
έως 17 ετών.  

Η εκπαίδευση οδικής ασφάλειας συνεχίζεται µε την εκπαίδευση των υποψήφιων οδηγών 
για την απόκτηση της άδειας οδήγησης (Πρόγραµµα «Ασφαλείς χρήστες της οδού»), µε τα 
προγράµµατα ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης των οδηγών για ασφαλή οδήγηση και, 
τέλος, ολοκληρώνεται µε προγράµµατα ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης µέσω 
εγχειριδίων ασφαλούς οδήγησης και µέσω σχετικών εκστρατειών ενηµέρωσης για τους 
οδηγούς µεγαλύτερης ηλικίας. 

Οι δράσεις για την εκπαίδευση και την εξέταση των υποψήφιων οδηγών µοτοποδηλάτων, 
µοτοσικλετών και αυτοκινήτων έχουν προωθηθεί από το αρµόδιο Υπουργείο Μεταφορών και 
Επικοινωνιών, σηµερινό Υπουργείο Οικονοµίας, Υποδοµών, ναυτιλίας και Τουρισµού. 
Ισχύουν οι διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης Α3/οικ. 50984/7947/2013 (ΦΕΚ 3056 Β΄/2-
12-2013), ορισµένες από τις οποίες τροποποιήθηκαν µε την Υ.Α. υπ’ αριθµ. 
76568/11972/2015 (ΦΕΚ 81 Β΄/19-1-2015).  

To 2013 η Περιφέρεια Κρήτης εγκαινίασε µια νέα καµπάνια ενηµέρωσης και 
ευαισθητοποίησης για την οδική ασφάλεια µε τίτλο «Ασφαλής Κρήτη – Οδική Ασφάλεια». 
Κεντρικός άξονας της καµπάνιας είναι ο συντονισµός των δράσεων και η συνεργασία σε 
επίπεδο όλων των Φορέων του νησιού, εθελοντικών οργανώσεων και πολιτών, µε στόχο τη 
µείωση των τροχαίων συµβάντων. Η πρώτη φάση αφορούσε την ευαισθητοποίηση των 
µαθητών και των νέων σε θέµατα οδικής ασφάλειας και συµπεριφοράς κατά την οδήγηση. 
Στόχος ήταν να περάσουν ορισµένα µηνύµατα στους γονείς µέσω των παιδιών, όπως έχει 
γίνει µε επιτυχία στο παρελθόν σε θέµατα αντισεισµικής προστασίας. Η δεύτερη φάση 
αφορούσε την ευαισθητοποίηση των επαγγελµατικών οµάδων όλων των κλάδων σε θέµατα 
οδικής ασφάλειας αλλά και γενικότερης οδικής συµπεριφοράς για την εξάλειψη θανάτων και 
τραυµατισµών. Η ιδέα είναι να υλοποιείται µια ενιαία εκστρατεία, η «Ασφαλής Κρήτη», έτσι 
ώστε να αποφεύγεται ο ασυντόνιστος «βοµβαρδισµός» του κοινού από πληθώρα 
µηνυµάτων που τελικά αποβαίνουν αναποτελεσµατικά.  
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2ος Θεµατικός Στόχος:   

Αύξηση της ικανότητας επιβολής των κανόνων οδικής ασφάλειας  

(αντιστοιχεί στο Πρόγραµµα της Εθνικής Στρατηγικής "Επιτήρηση της κυκλοφορίας για 
την οδική ασφάλεια"): 

 

Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) είναι το σηµαντικότερο νοµικό κείµενο για την 
ασφάλεια στις οδικές µετακινήσεις αποτελεί θεµελιώδες κείµενο διαµόρφωσης των 
συνθηκών κυκλοφορίας. Η καλή γνώση και η τήρηση των διατάξεών του είναι απαραίτητη 
όχι µόνο για τους οδηγούς, αλλά και για όλους τους χρήστες των οδών. Τροποποίηση του 
Κ.Ο.Κ. έγινε µε τις διατάξεις του Νόµου 3542/2007 (ΦΕΚ 50/Α �), ύστερα από οκτώ χρόνια 
εφαρµογής του. Στο διάστηµα αυτό πολλές οι συνθήκες κυκλοφορίας σε αρκετές οδούς αλλά 
και οι καθηµερινές ανάγκες είχαν µεταβληθεί. Οι τροποποιήσεις αποσκοπούσαν στη 
βελτίωση της αποτελεσµατικότητας και της λειτουργικότητας των διατάξεων του Κ.Ο.Κ., ώστε 
αυτές να προσαρµοστούν στις σύγχρονες ανάγκες, και συγκεκριµένα: 

1. Στην απλούστευση των προβλεποµένων διαδικασιών, µε την αποποινικοποίηση της 
πλειονότητας των πταισµατικών καθώς και ορισµένων πληµµεληµατικών παραβάσεων. 

2. Στον εξορθολογισµό των ποινών, µε τη θέσπιση συγχρόνων κανόνων αντιµετώπισης της 
παραβατικότητας µε ιδιαίτερα αποτρεπτικό χαρακτήρα, ειδικά για τις παραβάσεις εκείνες που 
θέτουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή. 

3. Στον εκσυγχρονισµό συγκεκριµένων διατάξεων, ώστε αυτές να ανταποκρίνονται στις 
υπάρχουσες σήµερα ανάγκες. 

Η ενίσχυση της επιτήρησης των κανόνων οδικής κυκλοφορίας, ειδικά στην περίπτωση 
των επικίνδυνων παραβάσεων, όπως είναι η ανάπτυξη µη κατάλληλων ταχυτήτων, η 
οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, η µη χρήσης ζώνης ασφαλείας και κράνους, η χρήση 
κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, η επικίνδυνη οδήγηση και η µη κανονική οδήγηση 
(π.χ. οδήγηση στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης) αποτελεί αποτελεσµατική παρέµβαση για την 
ουσιαστική βελτίωση της οδικής ασφάλειας σε σχετικά σύντοµο χρονικό διάστηµα. 

Κύριος στόχος των προγραµµάτων επιτήρησης - ελέγχου της οδικής κυκλοφορίας 
είναι η µείωση του αριθµού και της σοβαρότητας των οδικών ατυχηµάτων και η αλλαγή της 
οδηγικής συµπεριφοράς των χρηστών. Οι συστηµατικοί έλεγχοι σε κατάλληλα επιλεγµένες 
θέσεις του οδικού δικτύου έχει ως αποτέλεσµα την αλλαγή της συµπεριφοράς των οδηγών 
και τη µείωση της παραβατικότητας, η οποία µε τη σειρά της οδηγεί στη µείωση του αριθµού 
και της σοβαρότητας των ατυχηµάτων. 

Σύµφωνα µε το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για την οδική ασφάλεια, έχει αποδειχθεί ότι 
η αύξηση της αντικειµενικής και της αντιληπτής πιθανότητας εντοπισµού των παραβατών 
έχει οδηγήσει σε σηµαντική µείωση των οδικών ατυχηµάτων που οφείλονται στην 
παραβατικότητα. Η αποτίµηση της εφαρµογής των προηγούµενων Στρατηγικών Σχεδίων 
Οδικής Ασφάλειας κατέδειξε ότι η µείωση του αριθµού των ατυχηµάτων, των νεκρών και των 
τραυµατιών, κυρίως στην τριετία 2001-2003, µπορεί να αποδοθεί κυρίως στην 
εντατικοποίηση της επιτήρησης και δευτερευόντως σε άλλους παράγοντες. Έχει επίσης 
αποδειχθεί, διεθνώς, ότι η εκπόνηση και εφαρµογή ενός ολοκληρωµένου προγράµµατος 
επιτήρησης σε συνδυασµό µε δράσεις ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης µπορεί να 
οδηγήσει σε σηµαντική µείωση των οδικών ατυχηµάτων και των θυµάτων σε αυτά. 
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Το πρόγραµµα "Επιτήρηση της κυκλοφορίας για την οδική ασφάλεια" αναφέρεται στο 
σύνολο της χώρας και αφορά κυρίως σε δράσεις επιτήρησης της συµµόρφωσης µε τους 
κανόνες οδικής κυκλοφορίας.  

H λειτουργία Τµήµατος Συντονισµού και Παρακολούθησης στη ∆ιεύθυνση Τροχαίας 
του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη είναι καθοριστική για την επιτυχηµένη υλοποίηση 
του Προγράµµατος «Επιτήρηση της κυκλοφορίας για την οδική ασφάλεια». Το τµήµα αυτό 
καλείται να αντιµετωπίσει σειρά βασικών θεµάτων που αφορούν σε όλες τις προτεινόµενες 
δράσεις για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, µε πρωταρχικά θέµατα τον συντονισµό των 
κεντρικών, περιφερειακών και τοπικών υπηρεσιών του Σώµατος της Τροχαίας, που είναι 
υπεύθυνες για την υλοποίηση των δράσεων, καθώς και την υποστήριξη της 
παρακολούθησης και αξιολόγησης των δράσεων µε τη συλλογή και επεξεργασία των 
απαραίτητων στοιχείων. Ιδιαίτερη έµφαση πρέπει να δοθεί στην ύπαρξη διαρκούς και 
άµεσης ενηµέρωσης και ανταλλαγής στοιχείων µεταξύ των αρµόδιων βαθµίδων της 
ιεραρχίας. 

Αναλυτικότερα, οι βασικές δράσεις που καλείται να αναλάβει το κατάλληλα 
στελεχωµένο Τµήµα Συντονισµού και Παρακολούθησης του Υπουργείου Προστασίας του 
Πολίτη προτείνεται από το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για την Οδική Ασφάλεια να είναι οι 
εξής: 

• Εξειδίκευση των δράσεων οδικής ασφάλειας που θα εντάσσονται στο Πρόγραµµα του 
Υπουργείου. 

• Συνεργασία µε τη ∆ιυπουργική Επιτροπή και την Ειδική Γραµµατεία Οδικής Ασφάλειας. 

• Συνεργασία µε τα άλλα αρµόδια για την οδική ασφάλεια Υπουργεία, υπηρεσίες και φορείς, 
αφού µια σειρά από δράσεις του συγκεκριµένου Υπουργείου απαιτούν τη συνδυασµένη 
προσπάθεια µε τον συντονισµό της ∆ιυπουργικής Επιτροπής. 

• Συνεργασία µε τα αντίστοιχα Υπουργεία των άλλων ευρωπαϊκών κρατών για την 
αξιοποίηση της σχετικής υπάρχουσας εµπειρίας. 

Για την αποτελεσµατική επιτήρηση της κυκλοφορίας, το Πρόγραµµα πρέπει να 
περιλαµβάνει: 

- Εντατικοποίηση της επιτήρησης και παρουσία της Τροχαίας στο οδικό δίκτυο. 

- Κατάλληλη επιλογή θέσεων ελέγχου. 

- Κατάλληλη επιλογή ωρών ελέγχου, µε όσο το δυνατόν αύξησή τους. 

- Εντατικοποίηση της επιτήρησης ειδικών κατηγοριών χρηστών της οδού (νέοι-µη έµπειροι 
οδηγοί, δικυκλιστές, οδηγοί φορτηγών). 

- Αναβάθµιση των υπηρεσιών και του εξοπλισµού της Τροχαίας. 

- Στελέχωση των αρµόδιων Υπηρεσιών µε το απαραίτητο προσωπικό. 

- Τεχνική και επικοινωνιακή κατάρτιση του προσωπικού της Τροχαίας. 

- Συστηµατική παρακολούθηση και δηµοσιοποίηση του αριθµού των ελέγχων καθώς και της 
πιστοποιούµενης και της υπάρχουσας παραβατικότητας. 

- Επιβολή εύλογων προστίµων, αυξανόµενων ανάλογα µε την επικινδυνότητα των 
παραβάσεων και στις περιπτώσεις υποτροπής. 

- Αποτελεσµατική είσπραξη προστίµων µε απλοποίηση των διαδικασιών είσπραξης ιδιαίτερα 
όταν βεβαιώνονται µε ηλεκτρονικά µέσα. 
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Σηµαντική είναι επίσης η κυκλοφορία των οχηµάτων της Τροχαίας στο οδικό δίκτυο, που 
µπορεί να λειτουργήσει τόσο ανασταλτικά για την αποφυγή παραβάσεων, όσο και 
παρεµβατικά µέσω της ταχύτερης επέµβασης σε περίπτωση ατυχήµατος, εκτός των ωρών 
διεξαγωγής των προγραµµατισµένων ελέγχων και ιδιαίτερα σε µέρες και ώρες µε υψηλούς 
κυκλοφοριακούς φόρτους (π.χ. κατά την έξοδο και την επιστροφή σε περιόδους εορτών και 
αργίες).  

Προκειµένου να αυξηθεί η υποκειµενική πιθανότητα εντοπισµού των παραβάσεων και 
εποµένως η αποτελεσµατικότητα της επιτήρησης, είναι σηµαντικό οι έλεγχοι της Τροχαίας: 
- να συνοδεύονται από επαρκή δηµοσιότητα, 
- να λαµβάνουν χώρα σε τακτά χρονικά διαστήµατα και για µεγάλη χρονική περίοδο, 
- να είναι απρόβλεπτοι (ως προς τον χρόνο και τη θέση ελέγχου), 
- να είναι ευδιάκριτοι, 
- να είναι δύσκολο να τους αποφύγουν οι χρήστες της οδού. 
Η επιτήρηση πρέπει να εστιάζεται στις κυκλοφοριακές παραβάσεις που έχουν άµεση και 
αποδεδειγµένη σχέση µε την οδική ασφάλεια και θεωρούνται διεθνώς ως οι παραβάσεις µε 
τη µεγαλύτερη επιρροή στο επίπεδο οδικής ασφάλειας. Ιδιαίτερη έµφαση θα πρέπει να δοθεί 
στην πληρότητα των ελέγχων, ώστε να µην αγνοούνται παραβάσεις, οι οποίες δεν 
αποτελούν τον βασικό στόχο του εκάστοτε προγράµµατος επιτήρησης κατά τη συγκεκριµένη 
περίοδο. Πρέπει να ελέγχονται οι οδηγοί και τα οχήµατα και για άλλες πιθανές παραβάσεις 
(π.χ. µη χρήση ζώνης ασφαλείας, κράνους, χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, 
κ.λπ.), ώστε να καταστεί σαφές στους οδηγούς ότι οποιαδήποτε στιγµή είναι πιθανό να 
ελεγχθούν για κάθε παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. 

Το Σύστηµα Ελέγχου Συµπεριφοράς Οδηγών (Σ.Ε.Σ.Ο ή point system) καθιερώθηκε 
µε κοινή απόφαση των Υπουργών Μεταφορών και ∆ηµόσιας Τάξης, κατ’εξουσιοδότηση του 
άρθρου 107 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Στο Σ.E.Σ.Ο. εντάσσεται, ελέγχεται και 
παρακολουθείται η οδική συµπεριφορά κατόχων άδειας οδήγησης αυτοκινήτων, 
µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων, εφόσον η άδεια αυτή έχει εκδοθεί από ελληνική ή ξένη 
αρχή και ισχύει στην Ελλάδα σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Ο έλεγχος αυτός 
διενεργείται από τα Αστυνοµικά όργανα και από οποιαδήποτε άλλη αρχή, στην οποία έχει 
εκχωρηθεί µε νόµο η αρµοδιότητα εφαρµογής του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.).  

Στο Σ.E.Σ.Ο. εντάσσονται οι παραβάσεις διατάξεων του Κ.Ο.Κ. µε τους αντίστοιχους, για 
κάθε παράβαση, βαθµούς ποινής σύµφωνα µε την Υ.Α. οικ. 21504/2601/2007 (ΦΕΚ 623 
Β΄/25-4-2007). Σε περίπτωση συρροής παραβάσεων του Κ.Ο.Κ., το αρµόδιο όργανο που τις 
βεβαιώνει βαθµολογεί όλες τις παραβάσεις. Η άδεια οδήγησης αφαιρείται, µε τη 
συµπλήρωση στο µητρώο του παραβάτη−οδηγού είκοσι πέντε (25) βαθµών. Η άδεια 
οδήγησης αφαιρείται, επίσης, ανεξαρτήτως συµπλήρωσης των είκοσι πέντε (25) βαθµών 
ποινής, όταν ο παραβάτης−οδηγός διαπράξει για δεύτερη φορά την ίδια παράβαση εντός 
διαστήµατος ενός έτους.  
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3ος Θεµατικός Στόχος: Ασφαλέστερη οδική υποδοµή 

 (αντιστοιχεί στο Πρόγραµµα της Εθνικής Στρατηγικής «Ασφαλής Οδική 
Υποδοµή»). 

 

Για την επίτευξη του αναφερόµενου θεµατικού στόχου, (όπως έχει περιγραφεί στο 

Κεφάλαιο 3, εδάφιο 3.5.1), πρόθεση της Περιφέρειας Κρήτης είναι να υλοποιήσει δράσεις- 

έργα που αναφέρονται : 

→ στον Πίνακα 1.Α που αφορούν παρεµβάσεις συντήρησης και οδικής ασφάλειας, 

εκτιµούµενου προϋπολογισµού 125.050.000 € και  

→ στον Πίνακα 1.Β που αφορούν παρεµβάσεις για την άρση ασυνεχειών και 

δυσλειτουργιών των οδών,  εκτιµούµενου προϋπολογισµού 298.800.000 €. 

Ειδικότερα ως άµεσης προτεραιότητας προς υλοποίηση  θεωρούνται τα : 

● Έργα  παρεµβάσεων σε θέσεις Μειωµένης Οδικής Ασφάλειας (ΜΟΑ), όπως έχει 

περιγραφεί στο Κεφάλαιο 3, εδάφιο 3.5.2, σύµφωνα µε  µελέτη που εκπονείται από την 

ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆Ο Α.Ε. στο επαρχιακό και εθνικό οδικό δίκτυο.  

Προβλέπονται παρεµβάσεις βελτίωσης σε 456 θέσεις ΜΟΑ, µε εκτιµούµενο 

προϋπολογισµό έργου 30.000.000 €. 

● Έργα παρεµβάσεων σε θέσεις Μειωµένης Οδικής Ασφάλειας (ΜΟΑ), όπως έχει 

περιγραφεί στο Κεφάλαιο 3, εδάφιο 3.5.3, σύµφωνα µε µελέτη της ∆/νσης Συντήρησης 

Οδικών Έργων (∆3) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. 

Προβλέπονται παρεµβάσεις βελτίωσης σε 29 θέσεις ΜΟΑ , (σε υπεραστικά τµήµατα 

οδών και ισόπεδους κόµβους και σε τµήµατα εντός οικισµών ή µε οικιστικές χρήσεις) σε 

τρεις οδικούς άξονες (i) Ηράκλειο-Αγία Γαλήνη, (ii) Ηράκλειο-Γούβες-Χερσόνησος-

Μάλια(Π.Ε.Ο.) και (iii) Χανιά-Ρέθυµνο (Π.Ε.Ο.), εκτιµούµενου προϋπολογισµού  

8.600.000 €. 

 

Επίσης στους άµεσους στόχους της Περιφέρειας Κρήτης, , για την επίτευξη της βελτίωσης 

οδικής ασφάλειας, θεωρούνται τα έργα : 

● «Τµηµατική αντικατάσταση στηθαίων ασφαλείας στην εθνική οδό», εκτιµούµενου 

προϋπολογισµού 15.000.000  €. 
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● «Συντήρηση Εθνικού  Οδικού ∆ικτύου Κρήτης – Αντικατάσταση ασφαλτικών ταπήτων µε 

νέους αντιολισθηρούς στο Ε.Ο.∆. », εκτιµούµενου προϋπολογισµού 25.000.000  €. 

● «Οδική σήµανση-Πληροφοριακές και ρυθµιστικές πινακίδες», εκτιµούµενου 

προϋπολογισµού 800.000  €. 

●  « Ολοκλήρωση οδικού άξονα Ηράκλειο - Άγιοι ∆έκα (α) Τµήµα Γούρνες Σταυράκια & (β) 

Βελτίωση  οδού στην παλαιά  γέφυρα  Σίβα»,  εκτιµούµενου προϋπολογισµού 

30.000.000  €. 

 

Πέρα από τα προαναφερόµενα, στόχος της Περιφέρειας Κρήτης είναι να ολοκληρωθούν οι 

υπόλοιπες  µελέτες  καθορισµού παρεµβάσεων σε όλες τις θέσεις Μ.Ο.Α. που έχουν 

εντοπιστεί  από την ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆Ο Α.Ε. στο οδικό δίκτυο και να εκτελεστούν οι απαραίτητες 

εργασίες. 

Επισηµαίνεται, όπως έχει προαναφερθεί, ότι όλα τα αναφερόµενα έργα-δράσεις αναµένεται 

να έχουν αντίκτυπο στην µελλοντική ανάπτυξη του νησιού, καθώς : 

●  Θα επιτρέψουν την ταχύτερη και ασφαλέστερη µετακίνηση στις οδικές  µεταφορές σε 

τοπικό, εθνικό και δειευρωπαϊκό επίπεδο. 

●   Θα ενισχύσουν την προσβασιµότητα και την µετακίνηση σε κοινότητες που απαιτούν 

πολλές ώρες επικίνδυνης οδήγησης, προκειµένου να προσεγγιστούν. 

●   Θα µειώσει αλλά δύναται να σταµατήσει τη συνεχή ετήσια απώλεια ανθρώπινης ζωής 

που οφείλεται σε ανεπάρκειες σηµαντικών έργων οδοποιϊας. 
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4ος Θεµατικός Στόχος: Ασφαλέστερα οχήµατα 

 (αντιστοιχεί στο Πρόγραµµα της Εθνικής Στρατηγικής «Ασφαλή οχήµατα»).  

 

Ο από κατασκευής εξοπλισµός ασφαλείας του οχήµατος, η επαρκής συντήρηση του 
οχήµατος και  η κατάστασή του εν γένει αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά, τα οποία 
επηρεάζουν αφενός την πιθανότητα εµπλοκής σε ατύχηµα και αφετέρου τη σοβαρότητα του 
ατυχήµατος. Η πρόοδος που έχει επιτευχθεί στην τεχνολογία ενεργητικής και παθητικής 
ασφάλειας των οχηµάτων, η οποία εφαρµόζεται σε πλήθος νέων µοντέλων οχηµάτων, έχει 
συµβάλει σηµαντικά στην πρόληψη ατυχηµάτων, αλλά και στην αποφυγή πολλών σοβαρών 
και ελαφρών τραυµατισµών σε περίπτωση ατυχήµατος. 
 

Στην παρούσα φάση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναθεωρεί τους κανόνες που διέπουν 
τις απαιτήσεις ασφαλείας των νέων οχηµάτων, ηµιφορτηγών, φορτηγών και λεωφορείων 
που πωλούνται στην ευρωπαϊκή αγορά. Κατά την προηγούµενη επικαιροποίηση των 
κανόνων αυτών, το έτος 2009, αρκετές σηµαντικές τεχνολογίες υποχρεωτικές, όπως είναι ο 
«Ηλεκτρονικός Έλεγχος Ευστάθειας» (Electronic Stability Control, ESC) και το σύστηµα 
υπενθύµισης της ζώνης ασφαλείας για τις θέσεις του οδηγού και του συνοδηγού. Τα µέτρα 
αυτά πρόκειται να σώσουν χιλιάδες ζωές από τώρα και στο εξής.  

 
Ο περιοδικός τεχνικός έλεγχος των οχηµάτων είναι επίσης σηµαντικός για 

ασφαλέστερα οχήµατα. Αποτελεί µια σειρά από τεχνικές διαδικασίες, που αποσκοπούν στον 
έλεγχο και στη διαπίστωση του βαθµού στον οποίο ένα όχηµα πληροί τις προδιαγραφές και 
τους τεχνικούς κανόνες που απαιτούνται για την ασφαλή κίνησή του. Οι διαδικασίες αυτές 
πραγµατοποιούνται σε όλα τα οδικά οχήµατα (επιβατικά αυτοκίνητα, ταξί, µικρά και µεγάλα 
φορτηγά και λεωφορεία), µε εξαίρεση τα δίκυκλα, σε κατάλληλα διαµορφωµένα ∆ηµόσια και 
Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχηµάτων (Κ.Τ.Ε.Ο.). Τα ∆ηµόσια Κ.Τ.Ε.Ο. διενεργούν 
τεχνικό έλεγχο σε όλες τις υπόχρεες κατηγορίες οχηµάτων, ενώ τα Ιδιωτικά Κ.Τ.Ε.Ο. δεν 
διενεργούν τεχνικό έλεγχο στα φορτηγά αυτοκίνητα άνω των 3,5 τόνων και τα λεωφορεία. 

 
Ο περιοδικός τεχνικός έλεγχος είναι υποχρεωτικός για όλα τα αυτοκίνητα που έχουν 

λάβει άδεια κυκλοφορίας.Για τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν χωρίς να είναι εφοδιασµένα µε 
ισχύον ∆ελτίο Τεχνικού Ελέγχου προβλέπονται αυστηρές ποινές. 

 
Το όχηµα προσκοµίζεται στο Κ.Τ.Ε.Ο. γίνεται από τον νόµιµο κάτοχο του οχήµατος ή 

από τρίτο, εξουσιοδοτηµένο ή µη πρόσωπο. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι υπάρχουν 
σοβαρές ελλείψεις, τότε το όχηµα θα επαναπροσκοµίζεται στο K.T.E.O. για επανέλεγχο 
εντός 20 ηµερών και αφού ο κάτοχός του θα έχει φροντίσει για την επισκευή όλων των 
ελλείψεων που επισηµάνθηκαν. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν επικίνδυνες ελλείψεις, 
αφαιρούνται η Άδεια Κυκλοφορίας και οι Πινακίδες Κυκλοφορίας και το όχηµα επιτρέπεται να 
µεταφερθεί µέχρι το συνεργείο επισκευών ή σε κάποιο χώρο για στάθµευση. O κάτοχος θα 
πρέπει µε δική του ευθύνη να µεταφέρει το όχηµα για επισκευή µε ασφαλή για την οδική 
κυκλοφορία τρόπο. Το αυτοκίνητο επαναπροσκοµίζεται για έλεγχο µετά την επισκευή του και 
εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι κατάλληλο για κυκλοφορία, επιστρέφονται η Άδεια και οι 
Πινακίδες Κυκλοφορίας του. Εφόσον διαπιστωθεί η καταλληλότητα του οχήµατος 
επικολλάται στην οπίσθια πινακίδα του αριθµού κυκλοφορίας του το αυτοκόλλητο Ειδικό 
Σήµα Τεχνικού Ελέγχου και χορηγούνται στον κάτοχό του: ∆.Τ.Ε. (∆ελτίο Τεχνικού Ελέγχου) 
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και Κ.Ε.Κ. (Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων) εφόσον ο κάτοχος του οχήµατος στερείται τέτοιας 
κάρτας. 

 
Ο πρώτος έλεγχος για τα καινούργια Επιβατηγά Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) και 

Φορτηγά µε µικτό βάρος µέχρι 3,5 τόνους, διενεργείται σε τέσσερα (4) χρόνια µετά την 
έκδοση της πρώτης άδειας κυκλοφορίας, µε εξαίρεση το Νοµό Αττικής όπου γίνεται 
σύµφωνα µε το πρόγραµµα πρόσκλησης που ανακοινώνεται από την ∆ιεύθυνση Οδικής 
Ασφάλειας και Περιβάλλοντος του αρµόδιου Υπουργείου. Οι επόµενοι έλεγχοι των οχηµάτων 
αυτών γίνονται κάθε δύο χρόνια. Ο πρώτος έλεγχος για τα καινούργια Επιβατηγά ∆ηµόσιας 
Χρήσης (Ε.∆.Χ.), Λεωφορεία, Ασθενοφόρα και Φορτηγά µε µικτό βάρος µεγαλύτερο των 3,5 
τόνων, διενεργείται σε ένα (1) έτος µετά την έκδοση της πρώτης άδειας κυκλοφορίας. Οι 
επόµενοι έλεγχοι για τα οχήµατα αυτά, είναι κάθε ένα (1) χρόνο. 

 
Στο πλαίσιο της δράσης για αναβάθµιση του θεσµού του τεχνικού ελέγχου των 

οχηµάτων στο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για την Οδική Ασφάλεια 2011-2020 
περιλαµβάνονται τα παρακάτω µέτρα, που αφορούν στη βελτίωση της υλικοτεχνικής 
υποδοµής και της δοµής της λειτουργίας τους: 
• Καθιέρωση του τεχνικού ελέγχου των δικύκλων µε προτεραιότητα στα δίκυκλα ως 250 κ.εκ. 
• Ανάπτυξη κατάλληλου πληροφοριακού συστήµατος µε το οποίο θα επιτυγχάνεται η 
διαρκής ηλεκτρονική (οnline) σύνδεση όλων των Κ.Τ.Ε.Ο. της χώρας µε στόχο την 
υποβοήθηση της καταγραφής, του συσχετισµού και της επεξεργασίας των τεχνικών 
στοιχείων όλων των ελεγχόµενων οχηµάτων και των αποτελεσµάτων των ελέγχων. 
• Έναρξη προσπάθειας πλήρους αυτοµατοποίησης του τρόπου διεξαγωγής των τεχνικών 
ελέγχων µε στόχο την ενίσχυση της αξιοπιστίας του θεσµού. 
• Υποχρέωση πιστοποίησης των Κ.Τ.Ε.Ο. (∆ηµόσιων και Ιδιωτικών) και αξιολόγηση µε 
συστηµατικό τρόπο της λειτουργίας τους και της αξιοποίησης της υπάρχουσας υποδοµής 
ώστε να εξασφαλίζεται η αποδοτική λειτουργία τους. 
• Εφαρµογή επιπρόσθετου ειδικού τεχνικού ελέγχου των οχηµάτων µεταφοράς επικίνδυνων 
φορτίων (βυτιοφόρα υγρών καυσίµων, υγραερίου, κ.λπ.) µε τη συµµετοχή ειδικευµένου και 
άρτια εκπαιδευµένου προσωπικού. 
• ∆ειγµατοληπτικός επανέλεγχος των οχηµάτων κατά την έξοδό τους από τα Κ.Τ.Ε.Ο. 
(∆ηµόσια ή Ιδιωτικά) από αναβαθµισµένο Σώµα Επιθεωρητών στελεχωµένο από έµπειρους 
Μηχανολόγους Μηχανικούς και µε τη χρησιµοποίηση κινητών Κ.Τ.Ε.Ο. 
• Συστηµατικός δειγµατοληπτικός τεχνικός έλεγχος των οχηµάτων στο οδικό δίκτυο 
της χώρας από κινητά Κ.Τ.Ε.Ο. 
• Εξασφάλιση κατάλληλων χώρων, σε όλο το οδικό δίκτυο, για τη δηµιουργία Σταθµών 
Ελέγχου Οχηµάτων. 
 

Εκτός από τη βελτίωση του τεχνικού ελέγχου των οχηµάτων στο Εθνικό Στρατηγικό 
Σχέδιο για την Οδική Ασφάλεια 2011-2020 περιλαµβάνονται και οι παρακάτω δράσεις:  
α) Μικτά Κλιµάκια Ελέγχου, υπό την εποπτεία της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, είναι 
καθοριστικός για τη διασφάλιση της καλής κατάστασης των οχηµάτων που κυκλοφορούν στο 
οδικό δίκτυο της Ελλάδας.  
 
β) Κίνητρα, κυρίως οικονοµικού – φορολογικού χαρακτήρα, για την αγορά πιο ασφαλών 
οχηµάτων. Τα κίνητρα αυτά θα αποσκοπούν στην ενίσχυση της παθητικής ασφάλειας των 
νέων οχηµάτων, π.χ. µε εξοπλισµό παθητικής ασφάλειας, για την αντικατάσταση οχηµάτων 
παλαιάς τεχνολογίας κ.λπ. Επίσης, οικονοµικά κίνητρα για τη βελτίωση της οδικής 



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο∆ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ  ΚΡΗΤΗ, 2016-2020 

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ 87 

ασφάλειας είναι δυνατόν να δοθούν µέσω των ασφαλιστικών εταιρειών. Συγκεκριµένα 
προτείνονται: 
• Η ενθάρρυνση των ασφαλιστικών εταιρειών για ανταµοιβή της ασφαλούς οδήγησης 
(π.χ. σύνδεση του ύψους ασφαλίστρων µε τον αριθµό των βαθµών ποινής στο Σύστηµα 
Ελέγχου Συµπεριφοράς Οδηγών - Σ.Ε.Σ.Ο.). 
• Η καθιέρωση κινήτρων για την εθελοντική µετεκπαίδευση των οδηγών (π.χ. σε σχολές 
ασφαλούς οδήγησης - δηµόσιες ή ιδιωτικές) όπως η µείωση των ασφαλίστρων. 
 
γ) Ειδικές ρυθµίσεις για τα βαρέα οχήµατα: Ο χειρισµός βαρέων οχηµάτων απαιτεί ιδιαίτερες 
γνώσεις και ικανότητες, ενώ αυξηµένες είναι και οι ανάγκες συντήρησής τους. Για την 
αποφυγή των σοβαρών οδικών ατυχηµάτων µε εµπλοκή βαρέων οχηµάτων είναι σκόπιµο να 
ληφθούν κατάλληλα µέτρα για την εξασφάλιση της καλής λειτουργίας των οχηµάτων αυτών, 
τη βελτιστοποίηση των ικανοτήτων των οδηγών τους και τον έλεγχο του ωραρίου εργασίας 
τους. Απαραίτητα µέτρα για την επίτευξη των παραπάνω είναι: 
• Αυστηρότερος έλεγχος των ταχογράφων των φορτηγών. 
• Ειδική επιµόρφωση των οδηγών βαρέων οχηµάτων. 
• Εθελοντική εκπαίδευση και επαναληπτικές εξετάσεις επαγγελµατιών οδηγών. 
• Επαναπροσδιορισµός των επιτρεπόµενων ορίων ηλικίας για την οδήγηση βαρέων 
οχηµάτων.  
• ∆ηµιουργία µητρώου οδηγών βαρέων οχηµάτων. 
• Καθιέρωση υποχρεωτικού βιβλίου συντήρησης των βαρέων οχηµάτων µε ενυπόγραφη 
καταγραφή των ελέγχων και των επεµβάσεων και καθιέρωση βιβλίου δροµολογίων για τον 
έλεγχο του ωραρίου εργασίας των οδηγών. 
• Κατάρτιση Κανονισµού Φόρτωσης σε συνεργασία µε τον ΕΛΟΤ. 
• Αναβάθµιση και έλεγχος της εφαρµογής των µέτρων που προβλέπονται στην Ευρωπαϊκή 
Συµφωνία για την Οδική Μεταφορά Επικίνδυνων Φορτίων ∆ιεθνώς (Εuropean Agreement 
Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road - ADR), και αφορούν σε 
έγκριση τύπου και ειδικό περιοδικό έλεγχο των οχηµάτων µεταφοράς επικίνδυνων 
εµπορευµάτων, πιστοποίηση των οδηγών των οχηµάτων της κατηγορίας αυτής καθώς και 
σχετικών συµβούλων ασφαλείας, δειγµατοληπτικό έλεγχο παραβάσεων κατά τη µεταφορά 
επικίνδυνων εµπορευµάτων, εκπαίδευση και πιστοποίηση πραγµατογνωµόνων ADR και 
εξουσιοδότηση φορέων ελέγχου οχηµάτων µεταφοράς επικίνδυνων εµπορευµάτων. 
• Αυστηρότερα περιοριστικά µέτρα για την κυκλοφορία των βαρέων οχηµάτων κατά τις 
ηµέρες και ώρες αυξηµένης κυκλοφορίας (π.χ. κάθε Παρασκευή, Κυριακή και αργία) στο 
εθνικό οδικό δίκτυο, ύστερα από εµπεριστατωµένη µελέτη µε την οποία θα καθοριστούν και 
εναλλακτικές διαδροµές στα τµήµατα όπου αυτό είναι εφικτό. 
• Υποχρεωτική χρήση ζώνης ασφαλείας από όλους τους επιβάτες των τουριστικών 
λεωφορείων και των λεωφορείων των ΚΤΕΛ. 
• Πλήρης απαγόρευση συνοµιλίας επαγγελµατιών οδηγών λεωφορείων µε κινητό τηλέφωνο 
µε οποιονδήποτε τρόπο. Η όποια οµιλία για υπηρεσιακούς σκοπούς γίνεται 
αφού έχει ακινητοποιηθεί το λεωφορείο σε στάση. 
• Υποχρεωτική τοποθέτηση προστατευτικού εξοπλισµού στους προφυλακτήρες των 
φορτηγών για την µείωση της σοβαρότητας των ατυχηµάτων µε πεζούς. 
 
δ) Ειδικές ρυθµίσεις για τα σχολικά λεωφορεία: 
• Καθορισµός ανώτατης επιτρεπόµενης ηλικίας των λεωφορείων για µεταφορές µαθητών 
από και προς το σχολείο και για σχολικές εκδροµές (π.χ. στα 15 έτη). 
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• Καθορισµός ειδικής άδειας για τους οδηγούς των σχολικών λεωφορείων, ύστερα από 
προηγούµενη επιµόρφωσή τους και ιατρική εξέταση (ψυχοσωµατική). 
 
ε) Ευφυή συστήµατα υποστήριξης των οδηγών: 
Η µη ασφαλής οδική συµπεριφορά οφείλεται συχνά σε ακούσια αλλά και εκούσια ανθρώπινα 
λάθη κατά την οδήγηση. Τα ευφυή συστήµατα υποστήριξης των οδηγών έχουν στόχο την 
αποφυγή τέτοιων συµπεριφορών, βοηθώντας τους χρήστες να οδηγούν τα οχήµατά τους µε 
ασφάλεια, π.χ. προειδοποιώντας ή παρεµβαίνοντας όταν ο οδηγός παρεκκλίνει από τη 
γραµµή της λωρίδας στην οποία κινείται, όταν πλησιάζει πολύ κοντά στο µπροστινό όχηµα, 
όταν υπερβαίνει τα προκαθορισµένα όρια ταχύτητας, όταν ο οδηγός ή οι επιβάτες ενός 
οχήµατος δεν χρησιµοποιούν τη ζώνη ασφαλείας ή όταν ο οδηγός κινδυνεύει να χάσει τον 
έλεγχο του αυτοκινήτου. Επιπλέον, υπάρχουν συστήµατα που αποσκοπούν στη µεγαλύτερη 
δυνατή συµµόρφωση προς τα όρια ταχύτητας.  
 
στ) Ευδιάκριτα οχήµατα: Η ακριβής και έγκαιρη αντίληψη της κυκλοφορίας επιτρέπει στον 
οδηγό να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προκειµένου να αποφευχθεί ενδεχόµενη 
σύγκρουση ή να µειωθεί η σφοδρότητά της. Για να είναι ευδιάκριτα τα οχήµατα προτείνεται: 
- Χρήση φώτων πορείας κατά τη διάρκεια της ηµέρας από τους µοτοσυκλετιστές. 
- Τοποθέτηση φώτων πέδησης σε εµφανή σηµεία των οχηµάτων. 
- Υποχρεωτική χρήση πλευρικών ανακλαστήρων σε όλα τα ποδήλατα. 
- Χρήση ανακλαστικής ενδυµασίας από οδηγούς ποδηλάτων, µηχανοκίνητων δικύκλων κ.λπ. 
 
ζ) Αξιοπιστία µητρώου οχηµάτων: Για την ορθή τεκµηρίωση των αποφάσεων για την οδική 
ασφάλεια απαιτούνται αξιόπιστα στοιχεία για τα κυκλοφορούντα οχήµατα. Τα στοιχεία αυτά 
είναι απαραίτητο να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο αναλύσεων οδικών ατυχηµάτων για τον 
προσδιορισµό δεικτών επικινδυνότητας και σοβαρότητας και άλλων ερευνών για θέµατα 
οδικής ασφάλειας. Ωστόσο, διάφοροι λόγοι περιορίζουν τις δυνατότητες για αξιόπιστη 
ανάλυση των οδικών ατυχηµάτων και πλήρη αξιοποίηση των στοιχείων κυκλοφορούντων 
οχηµάτων µε την υφιστάµενη µορφή τους. Συγκεκριµένα, στο µητρώο οχηµάτων 
παρατηρείται ελλιπής καταγραφή των αποσύρσεων των οχηµάτων. Το αρχείο ενηµερώνεται 
σχετικά µε τον αριθµό αποσύρσεων οχηµάτων κατά τα τελευταία έτη, ενώ παλαιότερα στη 
βάση δεδοµένων εισάγονταν µόνο οι νέες κυκλοφορίες. Επιπλέον, δεν υπάρχουν καθόλου 
πληροφορίες για τον αριθµό οχηµάτων, τα οποία δεν έχουν αποσυρθεί επισήµως, αλλά για 
κάποιο λόγο δεν κυκλοφορούν πλέον, όπως είναι για παράδειγµα τα εγκαταλειµµένα 
οχήµατα. Χρειάζεται κατά συνέπεια, η κατάλληλη αναβάθµιση της αξιοπιστίας του µητρώου 
οχηµάτων. 
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5ος Θεµατικός Στόχος: Προώθηση της χρήσης σύγχρονης τεχνολογίας για τη 
βελτίωση της οδικής ασφάλειας: 

 

Εκτός από τον τοµέα του σχεδιασµού και της κατασκευής ασφαλέστερων οχηµάτων, η 
σύγχρονη τεχνολογία µπορεί να αξιοποιηθεί και για τον έλεγχο και την επιβολή των κανόνων 
οδικής κυκλοφορίας.  

Ειδικές ηλεκτρονικές τεχνικές συσκευές για βεβαίωση παραβάσεων του Κ.Ο.Κ. έχουν 
τοποθετηθεί σε οκτώ χιλιοµετρικές θέσεις του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης, µε Απόφαση 
του Αστυνοµικού ∆ιευθυντή Τάξης Ρεθύµνου (Αριθµός Απόφασης 8/2014). Η βεβαίωση των 
παραβάσεων γίνεται από το Τµήµα Τροχαίας του Β.Ο.Α.Κ., σύµφωνα µε την ισχύουσα 
νοµοθεσία και λαµβάνοντας ιδιαίτερη µέριµνα για την προστασία των δεδοµένων 
προσωπικού χαρακτήρα. Πριν από τα σηµεία όπου βρίσκονται οι εν λόγω ηλεκτρονικοί 
µηχανισµοί ελέγχου της κυκλοφορίας, έχουν τοποθετηθεί οι προβλεπόµενες από τον Κ.Ο.Κ. 
(άρθρο 104) προειδοποιητικές πινακίδες.   
 Η Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Κρήτης έχει υποβάλει αίτηµα χρηµατοδότησης της αγοράς 
ηλεκτρονικών συσκευών (καµερών) νέας γενιάς για τη βεβαίωση παραβάσεων του Κ.Ο.Κ.  
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6ος Θεµατικός Στόχος: Βελτίωση των υπηρεσιών παροχής πρώτων βοηθειών 
και µετατραυµατικής περίθαλψης  

(αντιστοιχεί στο Πρόγραµµα της Εθνικής Στρατηγικής «Άµεση βοήθεια στους 
παθόντες»):  

Στο συγκεκριµένο θεµατικό στόχο εντάσσονται η άµεση απόκριση και η αποτελεσµατική 
λειτουργία του δικτύου έκτακτης ανάγκης για την παροχή πρώτων βοηθειών µετά από 
ατύχηµα, η εφαρµογή µέτρων ασφάλειας και προστασίας στην περιοχή του ατυχήµατος, η 
άµεση µεταφορά των θυµάτων για περίθαλψη, η  ψυχολογική υποστήριξη των θυµάτων και 
των συγγενών τους κ.λπ. 

Σύµφωνα µε τη διεθνή και την ελληνική εµπειρία, η πρώτη ώρα µετά το ατύχηµα είναι 
η κρισιµότερη για τη ζωή των τραυµατιών (χρυσή ώρα). Από το σύνολο των θυµάτων στα 
οδικά ατυχήµατα, ποσοστό 57% πεθαίνει τα πρώτα λεπτά µετά τη σύγκρουση και πριν την 
άφιξη της έκτακτης ιατρικής βοήθειας. Κατά συνέπεια, η άµεση επέµβαση και η έγκαιρη 
µεταφορά των θυµάτων για περίθαλψη είναι δυνατόν να σώσει αρκετές ζωές, αλλά και να 
είναι πιο αποτελεσµατική στην πρόληψη µόνιµων βλαβών στους τραυµατίες.  

Σύµφωνα µε την Εθνική Στρατηγική για την Οδική Ασφάλεια 2011-2020, για την 
αποτελεσµατική υλοποίηση του προγράµµατος «Άµεση Βοήθεια στους Παθόντες» είναι 
απαραίτητη η οργάνωση τµήµατος στο Υπουργείο, που θα αναλάβει το συντονισµό και την 
παρακολούθηση των προτεινόµενων δράσεων. Οι βασικές δράσεις που καλείται να αναλάβει 
το κατάλληλα στελεχωµένο Τµήµα Συντονισµού και Παρακολούθησης του Υπουργείου 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης προτείνεται να είναι: 
• Οριστικοποίηση των δράσεων οδικής ασφάλειας που θα εντάσσονται στο Πρόγραµµα 
του Υπουργείου. 
• Συνεργασία µε τη ∆ιυπουργική Επιτροπή και την Ειδική Γραµµατεία Οδικής Ασφάλειας. 
• Συνεργασία και συντονισµός µε υπηρεσίες άµεσης βοήθειας που βρίσκονται ανά την 
επικράτεια και µε άλλους Φορείς, αφού µια σειρά από δράσεις του συγκεκριµένου 
Υπουργείου απαιτούν τη συνδυασµένη προσπάθεια µε άλλους Φορείς, µε το συντονισµό της 
∆ιυπουργικής Επιτροπής. 
• Συνεργασία µε τα αντίστοιχα Υπουργεία των άλλων ευρωπαϊκών κρατών για την 
αξιοποίηση της σχετικής υπάρχουσας εµπειρίας. 

Ορισµένες σηµαντικές παράµετροι των δράσεων αυτών, σύµφωνα µε την Εθνική 
Στρατηγική για την Οδική Ασφάλεια 2011-2020, είναι: 

1) Η αναβάθµιση του εξοπλισµού, της στελέχωσης και οργάνωσης των µονάδων του 
Ε.Κ.Α.Β.   

 

2)  Η χρήση κινητών µονάδων εντατικής περίθαλψης: 

Οι µονάδες αυτές (Κ.Μ.Ε.Π.) πρέπει να είναι διαθέσιµες 24 ώρες το εικοσιτετράωρο σε 
επιλεγµένες θέσεις του οδικού δικτύου και να λειτουργούν σε συνδυασµό µε τα συνήθη 
ασθενοφόρα. Η κεντρική τηλεφωνική υπηρεσία εκτάκτου ανάγκης θα αποφασίζει εάν στον 
τόπο του ατυχήµατος θα σταλεί µια Κ.Μ.Ε.Π. ή ένα σύνηθες ασθενοφόρο ενώ αν 
διαπιστωθεί ότι το σύνηθες ασθενοφόρο δεν επαρκεί θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα 
κλήσης µιας Κ.Μ.Ε.Π. οποιαδήποτε χρονική στιγµή. Οι Κ.Μ.Ε.Π. µπορούν να συµβάλουν 
στη σταθεροποίηση της κατάστασης της υγείας των θυµάτων των οδικών ατυχηµάτων πριν 
από την εισαγωγή τους σε κάποιο νοσοκοµείο.  
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3) Ειδικές Μονάδες Κέντρων Τραύµατος: 

Πολλές φορές οι τραυµατίες στα οδικά ατυχήµατα είναι πολυ-τραυµατίες, οι οποίοι 
χρειάζονται άµεση και εξειδικευµένη περίθαλψη που δεν µπορεί να τους παρασχεθεί σε 
περιφερειακά νοσοκοµεία, τοπικά ιατρικά κέντρα ή ακόµα και σε ιδιωτικές κλινικές. Οι πολυ-
τραυµατίες έχουν ανάγκη περίθαλψης σε Ειδικές Μονάδες Κέντρων Τραύµατος.  

Οι Ειδικές Μονάδες Κέντρων Τραύµατος είναι συνήθως µεγάλα, κυρίως 
πανεπιστηµιακά νοσοκοµεία, όπου υπάρχουν όλες οι ιατρικές ειδικότητες, εφηµερεύουν επί 
24ώρου βάσεως και έχουν τη δυνατότητα να αντιµετωπίσουν οποιοδήποτε ιατρικό 
πρόβληµα. Επιπλέον, έχουν τη δυνατότητα αεροµεταφοράς πολυ-τραυµατιών ή άλλης 
φύσεως επειγόντων περιστατικών από τον τόπο του ατυχήµατος στο νοσοκοµείο σε 
ελάχιστο χρόνο, αν οι συνθήκες το επιβάλλουν. 

Σήµερα, σε πολλά ευρωπαϊκά κράτη και στις Η.Π.Α. λειτουργούν οργανωµένα Κέντρα 
Τραύµατος, στα οποία το ιατρικό και το παραϊατρικό προσωπικό εξειδικεύεται στην 
αντιµετώπιση του πολύ-τραυµατία. 

Πρώτο βήµα για τη δηµιουργία Ειδικών Μονάδων Κέντρων Τραύµατος στα µεγάλα 
επαρχιακά πανεπιστηµιακά και µη νοσοκοµεία (Λάρισα, Αλεξανδρούπολη, Κρήτη, Πάτρα) 
είναι η πλήρης λειτουργία όλων των τµηµάτων και ειδικοτήτων και η ανάπτυξη σύγχρονων 
τµηµάτων επειγόντων περιστατικών (Emergency Rooms), τα οποία θα καλύπτουν 
καθηµερινώς και επί µονίµου βάσεως όλες τις ειδικότητες, έτσι ώστε να αποτελέσουν τον 
αρχικό πυρήνα των Κέντρων Τραύµατος. 

 

4) Εκπαίδευση του προσωπικού επέµβασης στον τόπο του ατυχήµατος στις πρώτες 
βοήθειες: 

Τα οχήµατα της Τροχαίας και της Πυροσβεστικής καταφθάνουν πολλές φορές στον τόπο του 
ατυχήµατος πριν το ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β.. Για τον λόγο αυτό είναι χρήσιµο το 
προσωπικό αυτών των Υπηρεσιών να αποκτά βασικές γνώσεις πρώτων βοηθειών µε 
τακτική επιµόρφωση, ώστε να υπάρχει δυνατότητα άµεσης περίθαλψης των ελαφρά 
τραυµατιών ή ακόµα και προετοιµασίας και σταθεροποίησης των πιο βαριά τραυµατιών 
µέχρι την άφιξη του ασθενοφόρου. Τα µαθήµατα πρώτων βοηθειών πρέπει να αποτελούν 
µέρος και των προγραµµάτων σπουδών των Σχολών της Αστυνοµικής και της 
Πυροσβεστικής Ακαδηµίας. Η δράση αυτή, όσον αφορά στο προσωπικό της Τροχαίας και 
της Πυροσβεστικής, θα υλοποιηθεί σε συνεργασία µε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη 
και µε συντονισµό από τη ∆ιυπουργική Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας. 

 

5) Μαθήµατα πρώτων βοηθειών στα σχολεία και κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης 
οδήγησης. 

 

6) Ενιαίο Κέντρο Επιχειρήσεων: 

Η ταχεία και αποτελεσµατική διαχείριση των οδικών ατυχηµάτων απαιτεί την καλή οργάνωση 
και συνεργασία διαφόρων Υπηρεσιών (Ε.Κ.Α.Β., Τροχαία, Πυροσβεστική, ασφαλιστικές 
εταιρείες), ώστε αφενός να παρασχεθεί άµεση βοήθεια στους παθόντες και αφετέρου να 
προστατευθούν οι υπόλοιποι χρήστες του οδικού δικτύου και να οµαλοποιηθεί η κυκλοφορία 
στην περιοχή του ατυχήµατος. Οι διάφορες Υπηρεσίες που καλούνται στον τόπο του 
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ατυχήµατος έχουν διακριτούς ρόλους, όµως η αποτελεσµατικότητά τους είναι αλληλένδετη. 
Για τον λόγο αυτό, είναι σκόπιµη η σύσταση ενιαίου, για όλες τις παραπάνω Υπηρεσίες, 
Κέντρου Επιχειρήσεων καθ’ ύλην αρµόδιου για τη συντονισµένη επιχειρησιακή 
αντιµετώπιση των ατυχηµάτων στο οδικό δίκτυο της χώρας. Ο πανευρωπαϊκός αριθµός 
έκτακτης ανάγκης 112 και όλοι οι υφιστάµενοι αριθµοί κλήσης έκτακτης ανάγκης (100, 166, 
199) πρέπει να είναι συνδεδεµένοι µε το ενιαίο κέντρο επιχειρήσεων, µέσω του οποίου θα 
συντονίζεται η αποτελεσµατική επέµβαση στον τόπο του ατυχήµατος. 

 

7) Συστηµατική καταγραφή στατιστικών στοιχείων από τις υπηρεσίες του Ε.Κ.Α.Β. και τα 
νοσοκοµεία (παρακολούθηση αριθµού και σοβαρότητας τραυµατισµού των παθόντων), 
παρακολούθηση του βαθµού απόκρισης των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης 

Ο συντονισµός της συλλογής και της ανάλυσης στοιχείων πρέπει να πραγµατοποιείται από 
τη ∆ιυπουργική Επιτροπή. 

Η ύπαρξη αξιόπιστων και αναλυτικών στοιχείων επιτρέπει την εκτίµηση του 
πραγµατικού επιπέδου οδικής ασφάλειας στη χώρα και τη σύγκριση µε άλλα κράτη, ενώ 
αποτελεί και χρήσιµο εργαλείο για τη διερεύνηση των αιτιών των οδικών ατυχηµάτων και των 
τραυµατισµών σε αυτά, καθώς και τον προσδιορισµό των βέλτιστων τρόπων αντιµετώπισής 
τους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο∆ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ  ΚΡΗΤΗ, 2016-2020 

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ 93 

7ος Θεµατικός Στόχος: Προστασία των ευάλωτων χρηστών του οδικού δικτύου 
(οι ευάλωτοι χρήστες του οδικού δικτύου λαµβάνονται υπόψη στα Προγράµµατα της 
Εθνικής Στρατηγικής 2011-2020 «Εκπαίδευση Οδικής Ασφάλειας», «Ασφαλής Οδική 
Υποδοµή» και «Ασφαλή οχήµατα»): 

  
Οι ευάλωτοι χρήστες του οδικού δικτύου είναι οι πεζοί, οι µοτοσικλετιστές και οι ποδηλάτες, 
οι οποίοι αλληλεπιδρούν µε τα αυτοκίνητα που κινούνται µαζικά και µε µεγαλύτερες 
ταχύτητες. Πρόκειται για τους χρήστες των οδών που πλήττονται περισσότερο σε 
περίπτωση συγκρούσεων ή άλλων οδικών ατυχηµάτων.    
 Το βάδισµα είναι ιδιαιτέρως σηµαντικό για τα παιδιά κάτω των 12 ετών και για τους 
ενήλικες άνω των 75 ετών. Το ποδήλατο χρησιµοποιείται συνηθέστερα από παιδιά και 
εφήβους 12-17 ετών. Την περίοδο από το 2001 έως το 2009 περίπου 107.700 πεζοί και 
ποδηλάτες σκοτώθηκαν στους δρόµους της Ε.Ε. Κατά τη συγκεκριµένη περίοδο των εννέα 
ετών, οι θάνατοι της συγκεκριµένης κατηγορίας χρηστών των οδών µειώθηκαν σε µικρότερο 
ποσοστό από ό,τι οι θάνατοι των επιβατών αυτοκινήτων, 34% έναντι 41% αντίστοιχα. Οι 
θάνατοι πεζών και ποδηλατών αντιστοιχούν στο 26% των συνολικών θανάτων από οδικά 
ατυχήµατα.  
 Για τη µείωση των ατυχηµάτων στα οποία πλήττονται ευάλωτοι χρήστες του οδικού 
δικτύου, είναι απαραίτητο να τηρούνται οι κανόνες οδικής ασφάλειας από όλους τους 
χρήστες των οδών. Ενδεικτικά αναφέρουµε τα εξής: 
• Οι πεζοί πρέπει να τηρούν τους κανόνες οδικής ασφάλειας και να χρησιµοποιούν τα 
πεζοδρόµια και τις διαβάσεις πεζών για να διασχίσουν κάθετα τις οδούς. Στις περιπτώσεις 
όπου δεν υπάρχουν τέτοιες διαβάσεις, πρέπει να διέρχονται από σηµεία µε αρκετό οδικό 
φωτισµό ή επαρκή ορατότητα, αποφεύγοντας τις διασταυρώσεις σε δρόµους µε στροφές ή 
τα σηµεία όπου τα οχήµατα αναπτύσσουν υψηλές ταχύτητες. 
• Κατά τις µετακινήσεις τους τις βραδινές ώρες, οι πεζοί συνιστάται να φορούν ειδικά 
φωσφορούχα σήµατα ή ανοιχτόχρωµα ρούχα ή και τα δύο για να είναι ορατοί από τους 
οδηγούς. 
 Οι ποδηλάτες και οι µοτοσικλετιστές πρέπει να συµµορφώνονται µε τα πιο κάτω 
µέτρα προστασίας:  
● Να κινούνται στη σωστή λωρίδα του δρόµου και να έχουν την κατάλληλη φωτεινή σήµανση 
πάνω στα οχήµατά τους, έτσι ώστε να µπορούν να γίνονται ορατοί από τους υπόλοιπους 
οδηγούς.  
• Προτρέπονται ακόµη είτε να φέρουν κάποιο φωσφορούχο στοιχείο, είτε να φορούν 
ανοιχτόχρωµα ρούχα ή και τα δύο. Να οδηγούν πάντα µε ταχύτητα που θα τους επιτρέπει να 
έχουν τον έλεγχο της µοτοσικλέτας ή του ποδηλάτου τους.  
● Να διατηρούν τις καθορισµένες αποστάσεις ασφαλείας από τα προπορευόµενα οχήµατα 
και να δίδουν έγκαιρα τα κατάλληλα σήµατα όταν πρόκειται να σταµατήσουν ή να στρίψουν.  
• Όλοι οι οδηγοί να κινούνται µε χαµηλές ταχύτητες ειδικότερα στις κατοικηµένες 
περιοχές, σε περιοχές µε ανεπαρκή φωτισµό ή σε περιοχές όπου υπάρχουν σχολεία,  
εκκλησίες ή οπουδήποτε αλλού πιθανόν να κινούνται πεζοί.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7:           
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 
 
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα βασικά στοιχεία για το πρόγραµµα παρακολούθησης 
και αξιολόγησης του Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην 
Περιφέρεια Κρήτης, 2016-2020, λαµβάνοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραµµές όπως 
αυτές ορίζονται σε αντίστοιχο κεφάλαιο του Στρατηγικού Σχεδίου βελτίωσης οδικής 
ασφάλειας στην Ελλάδα, 2011-2020. 
 
 
7.1. Πρόγραµµα ποσοτικοποιηµένης παρακολούθησης και αξιολόγησης 
 
Για την επιτυχηµένη εφαρµογή του Στρατηγικού Σχεδίου οδικής ασφάλειας είναι απαραίτητη 
η συστηµατική και ποσοτικοποιηµένη παρακολούθηση του επιπέδου οδικής ασφάλειας, της 
προόδου υλοποίησης και της αποτελεσµατικότητας των εφαρµοζόµενων δράσεων, σε 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, µε χρήση κατάλληλων πληροφοριακών συστηµάτων 
συλλογής, επεξεργασίας και δηµοσίευσης αξιόπιστων στοιχείων. Με τον τρόπο αυτό 
εξασφαλίζεται: 
•     η διαχρονική παρακολούθηση του επιπέδου οδικής ασφάλειας, 
•    η καταγραφή της προόδου των δράσεων του Στρατηγικού Σχεδίου και ο προσδιορισµός 

των τοµέων όπου παρατηρείται καθυστέρηση και εποµένως απαιτούνται κατάλληλες 
παρεµβάσεις, 

•   η αναθεώρηση και επικαιροποίηση των προτεινόµενων δράσεων, προγραµµάτων και 
στόχων, 

•   ο προσδιορισµός των δράσεων και πρωτοβουλιών που δεν είχαν αξιόλογα αποτελέσµατα 
για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, ώστε τα διαθέσιµα κονδύλια να 
επανακατανέµονται στις δράσεις µε υψηλή ανταποδοτικότητα 

•    η δηµιουργία κλίµατος εµπιστοσύνης για τη συνέχιση των δράσεων και πρωτοβουλιών µε 
αποδεδειγµένη θετική επιρροή στην οδική ασφάλεια. 

 
 
Γενικά, ένα πρόγραµµα ποσοτικοποιηµένης παρακολούθησης αποτελείται από τρεις τοµείς, 
των οποίων η παράλληλη λειτουργία οδηγεί στα προαναφερόµενα επιθυµητά αποτελέσµατα: 
→  Παρακολούθηση του επιπέδου οδικής ασφάλειας. 
→  Παρακολούθηση της εφαρµογής των δράσεων οδικής ασφάλειας. 
→  Παρακολούθηση της αποτελεσµατικότητας των δράσεων οδικής ασφάλειας. 
 
 
 
7.1.1. Παρακολούθηση του επιπέδου οδικής ασφάλειας 
 
Το σύστηµα παρακολούθησης του επιπέδου οδικής ασφάλειας αφορά στη συστηµατική 
καταγραφή και ανάλυση των στοιχείων, στη διάρκεια εφαρµογής των δράσεων, τα οποία 
αντανακλούν είτε απ' ευθείας είτε εµµέσως το επίπεδο οδικής ασφάλειας στο σύνολο της 
χώρας αλλά και ανά τύπο δικτύου, οχήµατος και χρήστη της οδού. Για την παρακολούθηση 
του επιπέδου οδικής ασφάλειας απαιτείται η χρήση ειδικά επιλεγµένων ποσοτικών δεικτών 
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που θα χαρακτηρίζουν διαχρονικά το επίπεδο οδικής ασφάλειας σε εθνικό, περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο. Οι δείκτες αυτοί είναι απαραίτητο να συνδέουν τον αριθµό των οδικών 
ατυχηµάτων και των παθόντων σε αυτά µε την αντίστοιχη κυκλοφορία. Οι βασικότεροι 
δείκτες που µπορεί να χρησιµοποιηθούν για την παρακολούθηση του επιπέδου οδικής 
ασφάλειας παρουσιάζονται ενδεικτικά στη συνέχεια: 
 
∆είκτες που συνδέονται απ' ευθείας µε το επίπεδο οδικής ασφάλειας όπως: 
�  αριθµός ατυχηµάτων µε παθόντες, ή µόνο µε υλικές ζηµιές (ανά τύπο οδού, οχήµατος και 

χρήστη της οδού), 
�  αριθµός νεκρών, βαριά και ελαφρά τραυµατιών (οδηγών, επιβατών, πεζών, κ.λπ.), 
�  δείκτες επικινδυνότητας (αριθµός ατυχηµάτων / παθόντων ανά οχηµατο-χιλιόµετρα ή ανά 

επιβατο-χιλιόµετρα, αριθµός νεκρών ανά εκατοµµύριο κατοίκων κ.λπ.), 
�  δείκτες σοβαρότητας (αριθµός νεκρών ανά 100 ατυχήµατα, κ.λπ.), 
 
∆είκτες που συνδέονται έµµεσα µε το επίπεδο οδικής ασφάλειας όπως: 
� αριθµός και µήκος οδικών τµηµάτων όπου πραγµατοποιήθηκαν έλεγχοι οδικής ασφάλειας, 
�  αριθµός και µήκος ζωνών εκτέλεσης εργασιών επί της οδού όπου εφαρµόσθηκαν σωστά 

οι προδιαγραφές σήµανσης, 
�   ποσοστό χρήσης ζώνης ασφαλείας και κράνους ανά τύπο οδικού δικτύου, 
�   ποσοστά οδηγών υπό την επήρεια αλκοόλ ή άλλων ουσιών, 
�   ποσοστά οδηγών που οδηγούν µε ταχύτητα µη κατάλληλη για τις συνθήκες υποδοµής και 

κυκλοφορίας ή αριθµός παραβάσεων µη τήρησης του ορίου ταχύτητας, 
�  αριθµός παραβάσεων µη χρήσης ζώνης ασφαλείας και κράνους που εκτιµήθηκαν από 

σχετικές έρευνες ανά τύπο οδικού δικτύου, 
�  αριθµός παραβάσεων οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ ή άλλων ουσιών που 

εκτιµήθηκαν από σχετικές έρευνες ανά τύπο οδικού δικτύου, 
�   αριθµός παραβάσεων χρήσης κινητού τηλεφώνου. 
 
Είναι προφανές ότι η µεταβολή του επιπέδου οδικής ασφάλειας σε µια περιοχή 
προσδιορίζεται από τη µεταβολή στον χρόνο των παραπάνω ποσοτικών δεικτών. Επιπλέον, 
για την καταγραφή της διαχρονικής εξέλιξης του επιπέδου οδικής ασφάλειας µιας περιοχής ή 
και ολόκληρης της χώρας είναι επιθυµητή η όσο το δυνατόν λεπτοµερέστερη ανάλυση των 
παραπάνω δεικτών. 
 
 
 
7.1.2. Παρακολούθηση της εφαρµογής των δράσεων - θεµατικών στόχων της 

οδικής ασφάλειας. 
 
Για την παρακολούθηση της εφαρµογής των δράσεων οδικής ασφάλειας απαιτείται η χρήση 
ειδικών ποσοτικών δεικτών προόδου που θα επιτρέπουν τον προσδιορισµό του βαθµού 
εφαρµογής του Στρατηγικού Σχεδίου και υλοποίησης των δράσεων οδικής ασφάλειας σε 
εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Οι δείκτες προόδου αφορούν στον προσδιορισµό 
των δράσεων που πραγµατοποιήθηκαν και τη σύγκρισή τους µε αυτές που είχαν 
προγραµµατιστεί. Μερικοί από τους δείκτες που µπορεί να χρησιµοποιηθούν για την 
παρακολούθηση της προόδου εφαρµογής των δράσεων οδικής ασφάλειας παρουσιάζονται 
ενδεικτικά στη συνέχεια: 
- αριθµός επικίνδυνων θέσεων που εντοπίστηκαν, 
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- αριθµός επεµβάσεων σε επικίνδυνες θέσεις, 
- µήκος οδικών τµηµάτων στα οποία βελτιώθηκε η σήµανση και η ασφάλιση, 
-  µήκος οδικών τµηµάτων στα οποία κατασκευάστηκαν αντιολισθηρά οδοστρώµατα, 
- περιοχές (κόµβοι, διαβάσεις πεζών, κ.λπ.) στις οποίες βελτιώθηκε το επίπεδο 

ηλεκτροφωτισµού, 
-  αριθµός Ελέγχων Οδικής Ασφάλειας (Ε.Ο.Α.) που πραγµατοποιήθηκαν, 
- αριθµός Ελέγχων Οδικής Ασφάλειας (Ε.Ο.Α.) που πραγµατοποιήθηκαν σε ζώνες εκτέλεσης 

εργασιών επί της οδού, 
-  αριθµός επεµβάσεων για την αντιµετώπιση των προβληµάτων που εντοπίστηκαν κατά τον 

Ε.Ο.Α., 
-  έρευνες που πραγµατοποιήθηκαν για τις αιτίες των οδικών ατυχηµάτων, 
- αριθµός οργάνων της Τροχαίας που πραγµατοποίησαν ελέγχους ανά ηµέρα, ανά 

περιφερειακή ενότητα, 
-  έλεγχοι Τροχαίας (ταχύτητα, αλκοόλ, ζώνη, κράνος κ.λπ.), 
-  παραβάσεις (ταχύτητα, αλκοόλ, ζώνη, κράνος κ.λπ.) που καταγράφηκαν από την Τροχαία 

(πιστοποιούµενη παραβατικότητα), 
-  παραβάσεις (ταχύτητα, αλκοόλ, ζώνη, κράνος κ.λπ.) που προέκυψαν µετά από έρευνες 

(υπάρχουσα παραβατικότητα), 
-  νέος εξοπλισµός των υπηρεσιών του Ε.Κ.Α.Β., 
-  νέος εξοπλισµός τροχαίας και πυροσβεστικής, 
-  βελτίωση της στελέχωσης των υπηρεσιών του Ε.Κ.Α.Β. 
 
Όπως συµβαίνει και για τους δείκτες µεταβολής του επιπέδου οδικής ασφάλειας, έτσι και για 
τους δείκτες προόδου εφαρµογής των δράσεων οδικής ασφάλειας, είναι απαραίτητη η όσο 
το δυνατόν µεγαλύτερη ανάλυση των παραπάνω δεικτών (προϋπολογισµός, διάρκεια, 
περιοχή, κ.λπ.). Επισηµαίνεται ότι επειδή δεν είναι δυνατόν να εκφραστούν όλες οι δράσεις 
και πρωτοβουλίες σε ποσοτικά µεγέθη, σε ορισµένες περιπτώσεις µπορεί να 
χρησιµοποιούνται και ποιοτικοί δείκτες, όπως παραδείγµατος χάριν, εάν και σε ποια σηµεία 
βελτιώθηκε το σχετικό θεσµικό πλαίσιο, εάν δόθηκαν κίνητρα για τη βελτίωση της οδικής 
ασφάλειας, κ.λ.π. 
 
 
 
7.1.3. Παρακολούθηση της αποτελεσµατικότητας των δράσεων - θεµατικών 

στόχων της οδικής ασφάλειας. 
 
Για τον προσδιορισµό της αποτελεσµατικότητας των δράσεων οδικής ασφάλειας είναι 
απαραίτητο να εκπονούνται υψηλής στάθµης έρευνες και µελέτες µε βάση διεθνώς 
παραδεκτές µεθοδολογίες και στατιστικά εργαλεία, η εφαρµογή των οποίων θα επιτρέψει τον 
προσδιορισµό της επιρροής ενός µέτρου ή µιας οµάδας µέτρων στη βελτίωση της οδικής 
ασφάλειας µιας οδού ή µιας περιοχής. Αναγνωρίζεται διεθνώς ότι η αποµόνωση της 
επιρροής κάθε µέτρου ξεχωριστά στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας είναι µια εξαιρετικά 
δύσκολη διαδικασία και ότι µόνον η χρήση κατάλληλων επιστηµονικών µεθόδων είναι 
δυνατόν να οδηγήσει σε αξιόπιστα συµπεράσµατα. 
 
Οι δείκτες αποτελεσµατικότητας των δράσεων αποτελούν, όπως προαναφέρθηκε, 
αναπόσπαστο τµήµα της συνολικής διαδικασίας ποσοτικοποιηµένης παρακολούθησης 
εφαρµογής των δράσεων οδικής ασφάλειας. Προϋπόθεση για την ανάπτυξη των δεικτών 
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αυτών, αποτελεί η διαθεσιµότητα κατάλληλων στοιχείων για τον προσδιορισµό τόσο των 
δεικτών µεταβολής του επιπέδου οδικής ασφάλειας όσο και των δεικτών της προόδου 
εφαρµογής των δράσεων οδικής ασφάλειας. Τα στοιχεία αυτά αφορούν τόσο στα στοιχεία 
οδικών ατυχηµάτων, στην αντίστοιχη κυκλοφορία και στους άλλους παράγοντες που 
επηρεάζουν την οδική ασφάλεια, όσο και σε αναλυτικά στοιχεία υλοποίησης των δράσεων. 
 
Το πρόγραµµα ποσοτικοποιηµένης παρακολούθησης και αξιολόγησης του Στρατηγικού 
Σχεδίου πρέπει να συντονίζεται από τη ∆ιυπουργική Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας και την 
ειδική Γραµµατεία Υποστήριξής της, ώστε να επιτυγχάνονται αφενός οικονοµίες κλίµακας και 
αφετέρου οµοιογένεια µεταξύ των δεικτών που αφορούν στις διάφορες δράσεις 
προτεραιότητας. 
 
Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχηµένη υλοποίηση του προγράµµατος 
ποσοτικοποιηµένης παρακολούθησης αποτελεί ο καθορισµός λειτουργικών διαδικασιών 
διαχείρισής του. Πρέπει δηλαδή να καθοριστούν µε ακρίβεια οι διαδικασίες καταγραφής, 
κωδικοποίησης, επεξεργασίας στοιχείων και εξαγωγής και δηµοσιοποίησης συµπερασµάτων 
έτσι ώστε να βελτιστοποιείται η σηµαντική προσπάθεια που απαιτείται για τη σωστή 
λειτουργία του συστήµατος παρακολούθησης. Πολύ καλά σχεδιασµένα συστήµατα 
παρακολούθησης απέτυχαν διότι δεν είχε προβλεφθεί σωστά η προσπάθεια που απαιτείται 
για την εισαγωγή των στοιχείων στις βάσεις δεδοµένων ή τα προβλήµατα αξιοπιστίας 
επιµέρους κατηγοριών στοιχείων. 
 
Επισηµαίνεται ότι, απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρήση των δεικτών που αναφέρθηκαν 
στις προηγούµενες παραγράφους αποτελεί η ύπαρξη αξιόπιστων στοιχείων των οδικών 
ατυχηµάτων και της κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο. Σήµερα διατίθενται αναλυτικά στοιχεία 
για τα χαρακτηριστικά των ατυχηµάτων που καταγράφονται από το ∆ελτίο Οδικού Τροχαίου 
Ατυχήµατος (∆.Ο.Τ.Α.). Τα περισσότερα από τα στοιχεία αυτά είναι αξιόπιστα και µπορεί να 
αξιοποιηθούν σε αρκετές αναλύσεις. Είναι βέβαια απαραίτητο να ενοποιηθούν τα 
διαφορετικά συστήµατα καταγραφής και κωδικοποίησης των στοιχείων των ατυχηµάτων που 
λειτουργούν σήµερα (Τροχαία, Ελληνική Στατιστική Αρχή, κ.λπ..) και να βελτιωθεί το σύνολο 
της διαδικασίας καταγραφής, σύµφωνα και µε τα όσα προβλέπονται στην Ευρωπαϊκή 
Οδηγία για τη διαχείριση της ασφάλειας των οδικών υποδοµών (2008/96/EC), της 
επεξεργασίας και δηµοσιοποίησής τους. 
 
Για την ανάλυση των αιτιών των οδικών ατυχηµάτων καθώς και της αποτελεσµατικότητας 
των σχετικών µέτρων είναι απαραίτητο, όπως προαναφέρθηκε, τα στοιχεία των ατυχηµάτων 
να συνδυάζονται µε στοιχεία κυκλοφοριακών φόρτων. Σήµερα, τα στοιχεία για τα 
χαρακτηριστικά της κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο ουσιαστικά δεν συλλέγονται, 
περιορίζοντας έτσι σηµαντικά τις δυνατότητες εξαγωγής αξιόπιστων αποτελεσµάτων για τις 
συνθήκες οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο της χώρας. Είναι λοιπόν επιτακτική ανάγκη, η 
λειτουργία των συστηµάτων προσδιορισµού των κυκλοφοριακών φόρτων, των ταχυτήτων 
κ.λπ. στο υπεραστικό (αυτοκινητοδρόµους, εθνικό, επαρχιακό) οδικό δίκτυο της Ελλάδας, 
καθώς και η διενέργεια περιοδικών ερευνών για την εκτίµηση των κυκλοφοριακών φόρτων 
και των ταχυτήτων στο αστικό οδικό δίκτυο. 
 
Επισηµαίνεται επίσης η µεγάλη σηµασία που έχει η δηµοσιοποίηση των συµπερασµάτων 
από την εφαρµογή του προγράµµατος ποσοτικοποιηµένης παρακολούθησης. Είναι 
σηµαντικό για την ευαισθητοποίηση των πολιτών αλλά και των απασχολούµενων για την 
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υλοποίηση των δράσεων για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας να γνωρίζουν ότι οι 
προσπάθειές τους είχαν αποτελέσµατα. 
 
 
 
7.2. Αρµοδιότητες ∆ιυπουργικής Επιτροπής που συνδέονται µε την ανάπτυξη 

της παιδείας οδικής ασφάλειας. 
 
 
7.2.1. ∆ράσεις ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης 
 
Η ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέµατα οδικής ασφάλειας 
πραγµατοποιείται µε τη διεξαγωγή κατάλληλων εκστρατειών, οι οποίες πρέπει να 
επικεντρώνονται σε συγκεκριµένες συµπεριφορές και να δρουν ενισχυτικά σε άλλα µέτρα 
οδικής ασφάλειας, όπως π.χ. δηµοσιοποιηµένες δράσεις επιτήρησης, νέες νοµοθετικές 
ρυθµίσεις και προγράµµατα εκπαίδευσης. Στόχος των εκστρατειών πρέπει να είναι αφενός οι 
πολίτες να υιοθετήσουν την οδική ασφάλεια ως αντικειµενικό σκοπό τους σε προσωπικό 
επίπεδο και αφετέρου να κατανοήσουν τους λόγους θέσπισης κανόνων οδικής κυκλοφορίας 
και την αναγκαιότητα της επιτήρησης της εφαρµογής τους. 
 
Είναι αναγκαίο οι συµπεριφορές που ενέχουν κινδύνους να µην θεωρούνται κοινωνικά 
αποδεκτές και εποµένως θα πρέπει να εφαρµοσθούν εξειδικευµένες µέθοδοι µε στόχο την 
αλλαγή της κοινωνικής ανοχής στις επικίνδυνες συµπεριφορές. Οι εντατικοποιηµένες 
εκστρατείες ενηµέρωσης για αλλαγή των αντιλήψεων για την κοινώς αποδεκτή συµπεριφορά 
και την ανάπτυξη παιδείας οδικής ασφάλειας στην οµάδα-στόχο (αξιοποιώντας διαύλους 
διαπροσωπικής επικοινωνίας και τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης), αποσκοπούν στην 
ενίσχυση της επίγνωσης για την αξία της ασφαλούς συµπεριφοράς, για το τι περιµένουν τα 
σηµαντικά πρόσωπα στο κοινωνικό και οικογενειακό περιβάλλον από την ατοµική 
συµπεριφορά των µελών της οµάδας και αποσκοπούν επίσης στην αλλαγή των στάσεων και 
των λαθεµένων αντιλήψεων σχετικά µε την έκταση της συγκεκριµένης συµπεριφοράς (π.χ. 
ότι η συγκεκριµένη επικίνδυνη συµπεριφορά είναι η συνήθης). Η ατοµική συµπεριφορά 
επηρεάζεται από τις υποκειµενικές αντιλήψεις για την συνηθισµένη συµπεριφορά της 
οµάδας. Εποµένως για τον σωστό σχεδιασµό των εκστρατειών είναι αναγκαίο να 
προηγηθούν σχετικές έρευνες, µε βάση τα αποτελέσµατα των οποίων θα πρέπει να 
διαµορφωθούν τα κατάλληλα µηνύµατα µε στόχο την αλλαγή των εσφαλµένων αντιλήψεων. 
 
Κατά τον σχεδιασµό των εξειδικευµένων αυτών εκστρατειών πρέπει να λαµβάνονται υπόψη 
οι ιδιαιτερότητες της οµάδας - στόχου, ώστε τα µεταδιδόµενα µηνύµατα να αφοµοιώνονται 
στον µέγιστο βαθµό. 
 
Οι εκστρατείες είναι αποτελεσµατικές όταν: 

-   η οµάδα-στόχος και ο τελικός σκοπός είναι προσδιορισµένα 
-  τα µηνύµατα και ο τρόπος µετάδοσής τους είναι κατάλληλα και αποτελεσµατικά για τον 

στόχο αλλά και το κοινό 
- εντάσσονται σε ευρύτερο πρόγραµµα δράσεων µε στόχο τον περιορισµό της 

συγκεκριµένης συµπεριφοράς. 
- παρέχουν νέες- µη γνωστές πληροφορίες, και έχουν διάρκεια και 
- έχουν επαρκή χρηµατοδότηση για έρευνα, σχεδιασµό και πιλοτική εφαρµογή. 
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Είναι επίσης σηµαντικό η επικέντρωση της προσπάθειας ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης 
να γίνεται εκτός από τους οδηγούς και σε άλλα πρόσωπα που ενδεχοµένως ασκούν επιρροή 
στον οδηγό (οικογένεια, ιδιαίτερα τα παιδιά, εργοδότες ή προσωπικό του τοµέα υγείας). 
 
Η ευαισθητοποίηση των οδηγών για τις επικίνδυνες συµπεριφορές οδήγησης µπορεί να 
επιτευχθεί µε παραγωγή σχετικού εκπαιδευτικού υλικού, και την συµπερίληψή του στα 
εκπαιδευτικά εγχειρίδια των υποψήφιων οδηγών. Επίσης µπορεί να αναπτυχθούν 
πρωτοβουλίες για εκστρατείες ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης και παραγωγή σχετικού 
υλικού από τις ασφαλιστικές εταιρείες ή τις ενώσεις αυτοκινητιστών, τις εταιρείες λειτουργίας 
των αυτοκινητοδρόµων, τους φορείς υγείας και φορείς µε δραστηριότητα στην οδική 
ασφάλεια. 
 
Οι εκστρατείες ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης θα πρέπει να είναι συντονισµένες από τη 
∆ιυπουργική Επιτροπή και να συνοδεύουν άλλες δράσεις οδικής ασφάλειας και θα πρέπει 
να συνδυάζονται µε προσπάθειες αξιολόγησης των αποτελεσµάτων τους. Με τον τρόπο 
αυτό θα γίνεται καλύτερη αξιοποίηση των (περιορισµένων) πόρων και θα υπάρχει η 
δυνατότητα σχεδιασµού αποτελεσµατικότερων εκστρατειών. 
 
Πρέπει η οδική ασφάλεια να ιεραρχηθεί υψηλά στις προτεραιότητες της Πολιτείας και να 
υπάρχει ενεργοποίηση των πολιτικών, των αρµόδιων φορέων και των ΜΜΕ σε αυτή τη 
κατεύθυνση. 
 
Είναι αναγκαίο να θεσπισθεί νοµοθετικά υποχρέωση των ΜΜΕ, ιδιαίτερα των 
ηλεκτρονικών, βάσει ρητής διάταξης στη χορηγούµενη άδεια λειτουργίας τους, για τη 
δωρεάν µετάδοση µηνυµάτων για την οδική ασφάλεια, σε τηλεοπτικές και 
ραδιοφωνικές ζώνες µεγάλης τηλεθέασης και ακροαµατικότητας. 
 
 
7.2.2. Εκστρατείες ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης σε συνδυασµό µε 

δράσεις επιτήρησης. 
 
 
Οι εκστρατείες ενηµέρωσης-ευαισθητοποίησης πρέπει να απευθύνονται σε συγκεκριµένες 
οµάδες - στόχους ("target groups"), όπως οι νέοι και οι ηλικιωµένοι οδηγοί, οι 
µοτοσυκλετιστές, τα παιδιά, οι ηλικιωµένοι πεζοί κ.λπ. Κατά τον σχεδιασµό των 
εξειδικευµένων αυτών εκστρατειών πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες των 
οµάδων - στόχων, ώστε τα µεταδιδόµενα µηνύµατα να αφοµοιώνονται στον µέγιστο βαθµό. 

    
Οι χρήστες της οδού, κατά κανόνα, υποτιµούν σηµαντικά την πιθανότητα συµµετοχής τους 
σε οδικό ατύχηµα. Με τις σχετικές εκστρατείες ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης εποµένως 
θα πρέπει να αναδειχθεί η οδική ασφάλεια ως σοβαρό κοινωνικό πρόβληµα ∆ηµόσιας 
Υγείας που αποτελεί την πρώτη αιτία θανάτου για τις ηλικίες κάτω των 40 ετών, ώστε να 
αντιληφθούν οι χρήστες των οδών το πραγµατικό επίπεδο επικινδυνότητας κατά τη χρήση 
του συστήµατος της οδικής κυκλοφορίας και να υιοθετήσουν την οδική ασφάλεια ως 
αντικειµενικό σκοπό τους σε προσωπικό επίπεδο. 
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Οι εκστρατείες ενηµέρωσης που δεν συνοδεύονται από άλλα µέτρα µε στόχο την 
ασφαλέστερη συµπεριφορά (όπως η επιτήρηση) δεν έχουν αποτελεσµατικότητα. Οι 
εκστρατείες ευαισθητοποίησης των οδηγών πρέπει να στοχεύουν στις βασικότερες αιτίες 
των οδικών ατυχηµάτων. Στα επόµενα γίνεται αναφορά σε εκστρατείες ενηµέρωσης και 
ευαισθητοποίησης για οδηγικές συµπεριφορές που συµβάλλουν στα ατυχήµατα µε νεκρούς, 
οδήγηση µε ταχύτητα µεγαλύτερη από την κατάλληλη ταχύτητα, µη χρήση ζώνης ασφαλείας, 
οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, µε ιδιαίτερη έµφαση στο πρόβληµα της απόσπασης 
προσοχής που απασχολεί τη σύγχρονη έρευνα. Η οδήγηση µε ταυτόχρονη απόσπαση 
προσοχής έχει αναδειχθεί τα τελευταία χρόνια σε πρόβληµα οδικής ασφάλειας λόγω της 
αυξανόµενης χρήσης κινητών τηλεφώνων και άλλων προϊόντων σύγχρονης τεχνολογίας µε 
τα οποία είναι εξοπλισµένα τα οχήµατα. 
 
Κατά συνέπεια πρέπει να γίνουν εκστρατείες ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης που 
αποσκοπούν στην: 

- Αποτροπή της επιθετικής οδήγησης και της επικίνδυνης οδικής συµπεριφοράς και 
ενθάρρυνση της µέριµνας για τους ευάλωτους χρήστες (πεζούς, ηλικιωµένους, 
δικυκλιστές). 

- Αποτροπή οδήγησης µε ταχύτητα µεγαλύτερη της κατάλληλης για τις συνθήκες της 
οδικής υποδοµής και της κυκλοφορίας. 

- Αποτροπή οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, φαρµάκων και ναρκωτικών ουσιών. 
- Αποτροπή οδήγησης υπό καθεστώς κόπωσης. 
- Αποτροπή της χρήσης κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση. 
- Ενθάρρυνση της χρήσης της ζώνης ασφαλείας και του κράνους. 
 

 
7.2.2.1. Αντιµετώπιση του προβλήµατος απόσπασης προσοχής 
 
Οι στρατηγικές µείωσης των ατυχηµάτων που οφείλονται στην απόσπαση προσοχής κατά 
την οδήγηση αφορούν: 
● στην πρόληψη ή στον περιορισµό της απόσπασης προσοχής κατά την οδήγηση µέσω της 
νοµοθεσίας, εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης καθώς και της βελτίωσης του σχεδιασµού 
συσκευών που εν δυνάµει αποσπούν την προσοχή από την οδήγηση. 
● Στην ανίχνευση των περιστατικών απόσπασης προσοχής, που αφορούν σε τεχνολογίες 
αναγνώρισης απόσπασης προσοχής. 
● Στον µετριασµό των επιπτώσεων της απόσπασης µέσω έξυπνων συστηµάτων εντός του 
οχήµατος (προειδοποίησης και ελέγχου του οχήµατος) και µέτρων οδικής υποδοµής (ζώνες 
ελεύθερες εµποδίων, στηθαία ασφαλείας, κατάλληλες πλευρικές διαµορφώσεις της οδού). 
 
Για τη µείωση των ατυχηµάτων που συνδέονται µε την απόσπαση προσοχής προτείνονται 
δράσεις στις ακόλουθες κατευθύνσεις: 
●  Κανόνες οδικής κυκλοφορίας για την απόσπαση προσοχής 
●  Αποτελεσµατική επιτήρηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας για την απόσπαση 

προσοχής 
●  Αλλαγή της στάσης των οδηγών απέναντι στην πολλαπλή ενασχόληση 
●  Υποστήριξη ανάπτυξης κατάλληλα σχεδιασµένου εξοπλισµού για ασφαλή χρήση κατά την 
οδήγηση 
●  Να αποτελέσουν οµάδα - στόχο οι νέοι - αρχάριοι οδηγοί 



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο∆ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ  ΚΡΗΤΗ, 2016-2020 

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ 101 

●  Ανάπτυξη και εφαρµογή κριτηρίων για τον ασφαλή σχεδιασµό και χρήση της ηλεκτρονικής 
σήµανσης, ιδιαίτερα της διαφηµιστικής. 
 
Η ευαισθητοποίηση των οδηγών για τους κινδύνους που ενέχει η απόσπαση προσοχής κατά 
την οδήγηση µπορεί να επιτευχθεί µε παραγωγή σχετικού εκπαιδευτικού υλικού, και την 
συµπερίληψή  του σε εγχειρίδια για τους οδηγούς και στα εκπαιδευτικά εγχειρίδια των 
υποψήφιων οδηγών. Επίσης µπορεί να αναπτυχθούν πρωτοβουλίες για εκστρατείες 
ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης και παραγωγή σχετικού υλικού από τις ασφαλιστικές 
εταιρείες ή τις ενώσεις αυτοκινητιστών, τις εταιρείες αυτοκινητοδρόµων, φορείς υγείας και 
φορείς µε δραστηριότητα στην οδική ασφάλεια. Η διεθνής εµπειρία σε άλλα προβλήµατα 
οδικής ασφάλειας έχει δείξει οφέλη από τον συνδυασµό δηµοσιοποιηµένων δράσεων 
επιτήρησης που να δηµιουργούν εντύπωση και να προσελκύουν την προσοχή των οδηγών 
µε εκστρατείες ενηµέρωσης και προγράµµατα εκπαίδευσης. 
 
Οι νέοι-αρχάριοι οδηγοί είναι συχνοί χρήστες της τεχνολογίας, χαρακτηρίζονται από συχνή 
ενασχόληση µε πολλές ενέργειες ταυτόχρονα, υπερεκτιµούν τις ικανότητές τους, δεν έχουν 
αναπτυγµένες δεξιότητες ελέγχου του οχήµατος και λήψης απόφασης ενώ είναι στη 
διαδικασία διαµόρφωσης συνηθειών οδηγικής συµπεριφοράς που µπορεί να επηρεάσουν 
τον τρόπο που οδηγούν και τον κίνδυνο ατυχήµατος για τα επόµενα χρόνια. 
 
Εκτός από την ευαισθητοποίηση, έµφαση θα πρέπει να δοθεί, κατά την εκπαίδευση των 
οδηγών, στην ανάπτυξη στρατηγικών για την αντιµετώπιση της απόσπασης προσοχής όπως 
χρήση λειτουργιών προκαταρκτικού προγραµµατισµού συσκευών π.χ. στα συστήµατα 
πλοήγησης και στα κινητά τηλέφωνα, καθώς και αντιµετώπιση επιβατών που αποσπούν την 
προσοχή τους. 
 
Η εκπαίδευση για τους κινδύνους που συνδέονται µε την οδήγηση µε απόσπαση προσοχής 
µπορεί να είναι βοηθητική αλλά συνήθως οι εκπαιδευτικές εκστρατείες ενηµέρωσης / 
ευαισθητοποίησης δεν έχουν αποτελέσµατα που διαρκούν. Συχνά οι οδηγοί, είτε επειδή 
θεωρούν ότι έχουν αυξηµένες ικανότητες οδήγησης είτε επειδή αποδέχονται κάποιο βαθµό 
κινδύνου, ταυτόχρονα µε την οδήγηση επιδίδονται σε ενέργειες που αποσπούν την προσοχή 
τους. 
 
Έχει επισηµανθεί η ανάγκη για αλλαγές στα θέµατα της κοινώς αποδεκτής συµπεριφοράς, 
ώστε οι συµπεριφορές που ενέχουν κινδύνους να µην θεωρούνται κοινωνικά αποδεκτές. Οι 
αλλαγές αυτές δεν µπορεί να επιτευχθούν µόνο µε την εκπαίδευση / ενίσχυση της γνώσης 
της κοινωνίας για τους κινδύνους. Για την αλλαγή στις αντιλήψεις για την κοινώς αποδεκτή 
συµπεριφορά σε σχέση µε τις επικίνδυνες συµπεριφορές θα πρέπει να εφαρµοσθούν 
εξειδικευµένες στρατηγικές µε στόχο την αλλαγή της κοινωνικής ανοχής στις επικίνδυνες 
συµπεριφορές. Οι προσπάθειες για την αλλαγή στην αντίληψη του κοινώς αποδεκτού 
πλαισίου συµπεριφοράς οδήγησης µε απόσπαση προσοχής χρειάζεται να συνοδεύονται µε 
µέτρα ενισχυµένης επιτήρησης. Η παρατήρηση συχνής οδήγησης µε απόσπαση προσοχής 
που όµως δεν συνδέεται µε ταυτόχρονη εµπειρία σχετικής εµφανούς επιτήρησης έχει 
αρνητική επίδραση στην κοινωνική ανοχή. 
 
Στην αλλαγή της κοινωνικής αποδοχής των επικίνδυνων συµπεριφορών µπορεί να 
συµβάλουν άτοµα στο περιβάλλον των θυµάτων σε οδικά ατυχήµατα στα οποία η 
απόσπαση προσοχής ήταν ένας παράγων που συνέβαλε στο ατύχηµα αλλά και τα Μέσα 
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Μαζικής Ενηµέρωσης δηµοσιοποιώντας τα ατυχήµατα µε νεκρούς που οφείλονται στην 
οδήγηση µε απόσπαση προσοχής. 
 
 
7.2.2.2. Ταχύτητα 
 
Μεταξύ των δράσεων που έχουν στόχο τον περιορισµό της οδήγησης µε µεγαλύτερη από 
την κατάλληλη ταχύτητα εντάσσεται η ενηµέρωση και η εκπαίδευση για τους κινδύνους από 
την ανάπτυξη µεγάλων ταχυτήτων. Οι εκστρατείες ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης 
συµβάλλουν στην αποτελεσµατικότητα των προγραµµάτων αυτοµατοποιηµένης επιτήρησης 
αλλά και θα πρέπει επίσης να ενηµερώνουν σχετικά και να συνοδεύουν την επιτήρηση µε τις 
συµβατικές µεθόδους. 
 
Στόχος των σχετικών εκστρατειών ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης είναι να πεισθούν οι 
οδηγοί για την επίδραση της οδήγησης µε ταχύτητα µεγαλύτερη της κατάλληλης, στην 
αύξηση τόσο της πιθανότητας ατυχήµατος όσο και της σοβαρότητάς του, καθώς επίσης να 
πεισθούν και για την αναγκαιότητα αλλαγής στάσης για την οδήγηση µε µη κατάλληλη 
ταχύτητα. Κατά τον σχεδιασµό των εκστρατειών ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης πρέπει: 

●  να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι η µη τήρηση των ορίων ταχύτητας δεν θεωρείται από 
την κοινή γνώµη ότι συνιστά σοβαρό αδίκηµα, 

●  να γίνουν κατανοητοί οι κίνδυνοι της ταχύτητας και οι λόγοι για τους οποίους τίθενται 
τα όρια ταχύτητας, 

●  να πεισθούν οι οδηγοί ότι πρέπει να συµπεριφέρονται υπεύθυνα πάντα και όχι µόνον 
όταν νοµίζουν ότι ίσως ελεγχθούν, 

●  να κατανοήσουν ότι ακόµα και αν η ταχύτητα κίνησης είναι εντός των επιτρεπόµενων 
ορίων, ενδέχεται να µην είναι η κατάλληλη όταν οι συνθήκες οδήγησης είναι αντίξοες, 
και 

●  να αντιµετωπισθούν ορισµένες υπάρχουσες εσφαλµένες εντυπώσεις, όπως ότι η 
εµπειρία στην οδήγηση, η χρήση συστηµάτων που εµποδίζουν την εµπλοκή των 
τροχών κατά την τροχοπέδηση ή η χαµηλή κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της νύκτας 
καθιστά την οδήγηση µε ταχύτητα πάνω από τα επιτρεπτά όρια ασφαλέστερη. 

 
Τέλος, είναι σηµαντικό να αποθαρρυνθούν οι διαφηµίσεις αυτοκινήτων και µοτοσυκλετών 
στις οποίες προωθείται η ανάπτυξη πολύ µεγάλων ταχυτήτων και να ενθαρρυνθούν οι 
διαφηµίσεις που προωθούν την ασφαλή και υπεύθυνη συµπεριφορά των οδηγών. 
 
 
7.2.2.3. Οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ 
 
Σύµφωνα µε την διεθνή εµπειρία, οι εκστρατείες ενηµέρωσης-ευαισθητοποίησης 
αξιοποιώντας τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης για τον περιορισµό της οδήγησης υπό την 
επήρεια αλκοόλ, ενηµερώνουν σχετικά µε τις επιπτώσεις της συγκεκριµένης συµπεριφοράς 
και τους τρόπους περιορισµού τους ή / και δηµοσιοποιούν σχετικές δράσεις όπως σχετικούς 
κανόνες ή την εφαρµογή προγραµµάτων επιτήρησης (για παράδειγµα εντατικό πρόγραµµα 
επιτήρησης µεγάλης προβολής). 
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7.2.2.4. Χρήση ζώνης ασφαλείας, κράνους και µέσων συγκράτησης των 
παιδιών 

 
Τα προγράµµατα εντατικοποιηµένης επιτήρησης υψηλής προβολής και µικρής διάρκειας σε 
συνδυασµό µε εκστρατείες ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών έχουν 
εφαρµοσθεί διεθνώς και έχουν αποδειχθεί αποτελεσµατικά στην προώθηση της χρήσης 
ζώνης ασφαλείας, στην ενηµέρωσης για τους κινδύνους από τη µη χρήση της και τους 
σχετικούς κανόνες που βρίσκονται σε ισχύ καθώς και στη διαµόρφωση της αντίληψης για 
αυξηµένη πιθανότητα εντοπισµού. 
 
Στόχος των σχετικών εκστρατειών ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης είναι να πεισθούν οι 
χρήστες της οδού για την αναγκαιότητα χρήσης της ζώνης ασφαλείας, του κράνους και των 
µέσων συγκράτησης των παιδιών. Οι οδηγοί και οι επιβάτες αυτοκινήτων πρέπει να 
αποκτήσουν επίγνωση ότι η χρήση της ζώνης ασφαλείας και των µέσων συγκράτησης των 
παιδιών είναι απαραίτητη τόσο στις µετακινήσεις µικρού όσο και µεγάλου µήκους, εντός και 
εκτός αστικών περιοχών. Οι µοτοσυκλετιστές πρέπει να πεισθούν για τα ευεργετικά 
αποτελέσµατα της χρήσης του κράνους, καθώς ο µοτοσυκλετιστής που δεν φορά κράνος 
έχει σηµαντικά περισσότερες πιθανότητες να υποστεί βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις 
από εκείνον που το φορά στον ίδιο τύπο ατυχήµατος. 
 
 
7.2.3. Προώθηση Στρατηγικού Σχεδίου 
 
Οι δράσεις προώθησης του Στρατηγικού Σχεδίου αφορούν στον σχεδιασµό και υλοποίηση 
κατάλληλων εκστρατειών µε στόχο αφενός τη συστηµατική ενηµέρωση των πολιτών σε 
θέµατα του Στρατηγικού Σχεδίου και αφετέρου την ευαισθητοποίηση του κοινού ώστε να 
εξασφαλιστεί η αποδοχή και υποστήριξη της εφαρµογής του Σχεδίου. Η ενηµέρωση αυτή 
προτείνεται να επικεντρώνεται στα παρακάτω θέµατα: 
 

●   Σκοπός και στόχος του Στρατηγικού Σχεδίου Οδικής Ασφάλειας και αναγκαιότητά του. 
●   Μέτρα οδικής ασφάλειας που πρόκειται να εφαρµοστούν. 
●  Επιτυχηµένα Στρατηγικά Σχέδια, προγράµµατα οδικής ασφάλειας και συγκεκριµένα 

µέτρα που εφαρµόστηκαν µε ιδιαίτερη επιτυχία σε άλλες χώρες. 
●   Επιµέρους δεσµεύσεις και υποχρεώσεις των αρµόδιων (κρατικών και µη) φορέων. 
●  ∆ράσεις στις οποίες µπορούν να συµµετάσχουν και να συνεισφέρουν οι πολίτες σε 

ατοµικό και συλλογικό επίπεδο. 
●  Πρόοδος εφαρµογής του Στρατηγικού Σχεδίου, µε έµφαση σε ποσοτικοποιηµένα 

αποτελέσµατα που αφορούν τόσο στο βαθµό υλοποίησης των δράσεων όσο και στην 
αποτελεσµατικότητά τους στη βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας στην 
Περιφέρεια Κρήτης. 

 
 
Για την επιτυχηµένη εφαρµογή του Στρατηγικού Σχεδίου είναι απαραίτητη η συµµετοχή των 
πολιτών και των αρµόδιων φορέων σε αυτό. Πιο συγκεκριµένα, πρέπει να εξασφαλιστεί η 
συµµετοχή: 
 
- στις διαδικασίες σχεδιασµού και εξειδίκευσης των δράσεων οδικής ασφάλειας, 
- στις διαδικασίες παρακολούθησης της εφαρµογής και αξιολόγησης των δράσεων, 
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- στις διαδικασίες επανακαθορισµού των στόχων και των εφαρµοζόµενων δράσεων, 
- στην επιβράβευση των επιτυχηµένων δράσεων. 
 
 
Πρέπει να προβλεφθεί η κατάλληλη ευελιξία στη διαδικασία εξειδίκευσης των δράσεων 
οδικής ασφάλειας από τις Περιφέρειες και τους ∆ήµους, έτσι ώστε να αξιοποιείται στο 
µέγιστο η συµµετοχή των πολιτών και επιπλέον απαιτείται η πρόβλεψη θεσµοθετηµένων 
διαδικασιών για την πραγµατοποίηση των απαραίτητων συµβουλευτικών διαδικασιών. 
 


