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                                              ΠΡΟΣ  

ΓΕΝΙΚΟ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΚΡΗΤΗΣ ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟ 

ΚΥΡΙΟ     ΑΝΤΩΝΙΟ  ΡΟΥΤΖΑΚΗ. 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ –ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ –ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ  ΑΣΦΑΛΕΙΑ. 

1.ΕΚΤΟΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ Β.Ο.Α.Κ. 

Προτείνεται η ενίσχυση της δυνάμεως των υπηρετούντων στο Τ.Τ.ΒΟΑΚ και τούτο   διότι ο 

αριθμός των υπηρετούντων είναι λογικό να μην καλύπτει τις υπάρχουσες ανάγκες που 

απαιτούν μεγαλύτερη   αστυνομική παρουσία και ελέγχους ειδικά στον Β.Ο.Α.Κ.    . 

Προτείνεται η καθιέρωση πλήρους και αποτελεσματικού αστυνομικού  ελέγχου     σε 

οχήματα σχετικά με την ταχύτητα ,ώρες οδήγησης , κατάσταση οχημάτων (παράνομες 

μπάρες ειδικά στα αγροτικά  , παράνομες επεκτάσεις στην καρότσα , μη προβλεπόμενοι  

προβολείς   στα φορτηγά που τα φώτα τους  προκαλούν τρόμο στους λοιπούς οδηγούς , 

παράνομες τεράστιες μεταλλικές μπάρες στην μάσκα των φορτηγών που σε περίπτωση 

μετωπικής σύγκρουσης  θα έχουμε τραγικά αποτελέσματα . 

Οριστικό  κλείσιμο  όλων των παρανόμων κυκλοφοριακών συνδέσεων και σημείων 

σταθμεύσεως που ενέχουν μεγάλο κίνδυνο τροχαίων ατυχημάτων  οχημάτων   

(ΑΓ.ΡΑΦΑΗΛ,ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ,ΚΑΝΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΛΟΠΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΧΩΡΙΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ), αποκατάσταση όλων των παράνομων αφαιρεθέντων   

μεταλλικών προστατευτικών(μπάρες )για παράνομες κυκλοφοριακές συνδέσεις  

.(Πρόσφατη  δικαστική καταδίκη υπευθύνου  της περιφέρειας Κρήτης ).  Αφαίρεση 

πινακίδων και βεβαίωση σχετικής παραβάσεως με ταχεία απομάκρυνση  των 

σταθμευμένων η ακινητοποιημένων οχημάτων επί του Β.Ο.Α.Κ με οχήματα οδικής 

ασφάλειας  (ΕΛΠΑ κλπ.)  . 

Σε συνδετήριους δρόμους με τον Β.Ο.Α.Κ. παρατηρείτε ότι την πινακίδα παραχώρησης 

προτεραιότητας η  δεν την  γνωρίζουν οι οδηγοί η  δεν την υπολογίζουν με αποτέλεσμα 

ΟΛΟΙ  σχεδόν να εισέρχονται στον Β.Ο.Α.Κ. χωρίς καν να  ελέγξουν για τυχόν παραχώρηση 

προτεραιότητας. Προτείνεται  η αντικατάσταση των  υπαρχόντων πινακίδων Ρ-1 με 

πινακίδες Ρ-2 για υποχρεωτική διακοπή πορείας των  και παραχώρηση προτεραιότητας  

πριν την είσοδο  τους στον Β.Ο.Α.Κ.  

    2.ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ  ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ  ΔΙΚΤΥΟ. 

Ουσιαστικός και αυστηρός Αστυνομικός έλεγχος στους οδηγούς και στα οχήματα τους 

(Αυτοκίνητα ,Αγροτικά ,Μηχανάκια ,Μηχανές)που κινούνται στο επαρχιακό δίκτυο και στα 

χωριά  από  Αστυνομικά όργανα διαφορετικών  από τα κατά τόπους Αστυνομικών  



Δυνάμεων σχετικά με την κατοχή αδείας οδήγησης ,αδείας κυκλοφορίας ,ασφαλιστηρίου 

και ΚΤΕΟ .Ενεργοποίηση των δυνάμεων των Ομάδων ελέγχου πρόληψης τροχαίων 

ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.)  

3.ΕΝΤΟΣ  ΑΣΤΙΚΟΥ  ΙΣΤΟΥ  

Προτείνεται η κήρυξη εβδομάδας η μηνός δράσεων για την απελευθέρωση των οδών από 

παράνομες καταλήψεις –εναποθέσεις αντικειμένων (καρέκλες ,τελάρα ,πινακίδες 

κ.λ.π.)που στερούν το δικαίωμα στους οδηγούς χρήστες του οδικού δικτύου να 

σταθμεύσουν το όχημα  τους με αποτέλεσμα την απαράδεκτη υφισταμένη κατάσταση 

σταθμεύσεων σε θέσεις ΑΜΕΑ , στροφές ,διαβάσεις πεζών ,συμβολή οδών κ.λ.π. 

Συνδρομή στην προσπάθεια χάραξης διαβάσεως πεζών  η ουσιαστική έλλειψη αυτών είχε 

και έχει τον τραγικό θάνατο αρκετών πολιτών . 

Ουσιαστικός και αποτελεσματικός Αστυνομικός  έλεγχος  ώστε να μην κυκλοφορούν στους 

πεζόδρομους οχήματα και μηχανάκια( π.χ οδός χάληδων )    .. 

Αυστηρή  εφαρμογή της νομοθεσίας για χρήση ζώνης ασφαλείας, κράνους σε οδηγό και 

συνεπιβάτη ,απαγόρευση σε  ανήλικα  και μικρά  παιδιά να επιβαίνουν σε δίτροχα επί 

πλέον των δύο προβλεπομένων επιβαινόντων .. 

Παρακολούθηση και παρεμπόδιση  νέων που οδηγούν μηχανές –μηχανάκια σε βραδινές 

επιδείξεις  ικανοτήτων  δεξιοτεχνίας  και θάρρους που πραγματοποιούν τα βράδια τόσο  

στον  Β.Ο.Α.Κ  όσο και στους παράδρομους αυτού .. 

ΛΟΙΠΕΣ  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  -ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  

1.Για κάθε θανατηφόρο τροχαίο η σοβαρό τραυματισμό  το αρμόδιο Α.Τ η το Τ. Τροχαίας 

διενεργούν σχετική  προανάκριση.  Τα αποτελέσματα των προανακριτικών ελέγχων 

,διαπιστώσεων η και παραλείψεων γίνονται γνωστά μετά από αρκετά χρόνια με 

αποτέλεσμα τυχόν παραλείψεις να μην δικαιώνουν μνήμη νεκρών η ακόμα και βαριά 

τραυματισμένων . 

Ο  Σύλλογος μας είχε παλαιότερε προτείνει στην Ηγεσία του Υπουργείου σας την  

συγκρότηση και δημιουργία  ειδικού  σχολείου  ταχύρρυθμου εκπαίδευσης κατά 

Αστυνομική Διεύθυνση  με την συνεργασία και στήριξη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών ,του 

Δικηγορικού Συλλόγου και του Τεχνικού Επιμελητήριου για τεχνικά μηχανολογικά θέματα 

ώστε  ο κάθε ορισθείς  ανά περίπτωση   Προανακριτικός Υπάλληλος που θα του ανατεθεί η 

σύνταξη και διεκπεραίωση σχετικής δικογραφίας να έχει εξειδικευμένες γνώσεις για την 

άρτια σύνταξη της κάθε δύσκολης και διαφορετικής δικογραφίας . 

Με βάση ότι ο κάθε Προανακριτικός  Υπάλληλος δεν μπορεί  ανθρωπίνως  να γνωρίζει τα 

πάντα γύρω από το τροχαίο και την ανάλογη κατά περίπτωση νομοθεσία για την πλήρη 

δικαίωση  του θύματος και των οικογενειών του  και λαμβανομένων υπόψη το συχνών 

μεταθέσεων τους που έχουν σαν αποτέλεσμα τη μη επάρκεια ειδικευμένων γνώσεων και 

εμπειριών που απαιτούνται, προτείνεται η έγκριση της δημιουργίας και συγκρότησης  του 

ως άνω  ταχύρρυθμου σχολείου . 



2. Κατόπιν εγκρίσεως της ηγεσίας του Υπουργείου σας Ο Σύλλογος μας είχε 

πραγματοποιήσει  προ ετών  με την συνδρομή ειδικά εκπαιδευμένου  για  την ανάλυση 

ψηφιακών ταχογράφων στα φορτηγά και λεωφορεία , μηχανολόγου –μηχανικού  ειδικά  

εκπαιδευμένου στην Γερμανία ,σεμινάρια στους αστυνομικούς της Γ.ΑΣ.ΔΝΣΗΣ .ΚΡΗΤΗΣ .με 

σκοπό σε περίπτωση τροχαίου η έλεγχου να είναι δυνατή η ανάκτηση δεδομένων από τα 

αστυνομικά όργανα για εξακρίβωση της ταχύτητας και των ωρών οδήγησης που είναι  

ΠΑΝΤΑ και ώρες εργασίας.  Προς τούτο  σας γνωρίζω  ότι οδηγός που νόμιμα εργάζεται από 

0800 έως 1600 δεν έχει δικαίωμα να δουλεύει –οδηγεί εκτός του ωραρίου αυτού . 

       Κατόπιν όλων των παραπάνω Στρατηγέ, σας προτείνουμε όπως , ενισχύσετε άμεσα τις 

υπηρεσίες τροχαίας της Νήσου και ειδικά του ΒΟΑΚ ώστε ο κάθε  οδηγός χρήστης του 

οδικού δικτύου να αντιλαμβάνεται τη συνεχή τροχονομική  αστυνόμευση και τον αυστηρό 

τροχονομικό έλεγχο και ταυτόχρονα να εξαλειφτούν οι δικαιολογημένες ή όχι  προφάσεις 

περί έλλειψης προσωπικού στις υπηρεσίες τροχαίας . 

                                                                                       Χανιά  19/08/2019 

                                                                                                            Ο Πρόεδρος  
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