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Απόψεις  προς  το  Εθνικό Συµβούλιο Οδικής Ασφάλειας (ΕΣΟΑ) 

για το θέµα: 
 

Επικοινωνιακή πολιτική για την οδική ασφάλεια που υλοποιήθηκαν ή σχεδιάζονται – 
προτάσεις συνεργασίας και καλές πρακτικές 

 
 

Βασική στρατηγική για να επιτευχθεί    ουσιαστική µείωση των τροχαίων "ατυχηµάτων" είναι η    
αντικατάσταση των εγγενώς επικίνδυνων τρόπων µετακίνησης µε τους εγγενώς ακίνδυνους 
τρόπους µετακίνησης: δηλαδή η αντικατάσταση    µετακινήσεων µε ΙΧ αυτοκίνητο ή µοτοσικλέτα 
µε µετακινήσεις µε τα    πόδια ή µε ποδήλατο. Για  µεγαλύτερες αποστάσεις θα    πρέπει να 
υπάρχει πλήρες δίκτυο δηµοσίων  συγκοινωνιών. 

 
Τα θέµατα ενηµέρωσης είναι βασικό στοιχείο της πολιτικής µας. Το επαναλαµβάνουµε συνεχώς 
στο ΕΣΟΑ µε διάφορες αφορµές, µε αρχή την συνεδρίαση για την «Οδική Ασφάλεια στον Αστικό 
Ιστό». Πορουσιάστηκαν  επίσης και στην Επιτροπή Οδικής Αφάλειας της Βουλής. 
 
Παρακάτω αναφέρουµε βασικές προτεραιότητες µας και πώς συνδέονται µε τα θέµατα 
ενηµέρωσης.  
 

1. Ενηµερωτικές εκστρατείες για την ασφάλεια και τα δικαιώµατα των πεζών.  
 

Σε τρείς κατευθύνσεις:  
 
(1) ευρύ κοινό, κατά προτεραιότητα. Πόροι µε µακροχρόνιο ή µικρό αποτέλεσµα (ενδεικτικά: 
κατασκευή και λειτουργία πάρκων κυκλοφοριακής αγωγής) να µεταφερθούν άµεσα προς 
δράσεις ενηµέρωσης. Οι εκατοντάδες κάθε χρόνο υποψήφιοι νεκροί πεζοί, ειδικά µέσα µέσα 
στις πόλεις δεν µπορούν να περιµένουν να αλλάξουν τα πάντα… Ας προσπαθήσουµε να 
αλλάξουµε τους ανθρώπους. Σηµερα οι προσπάθειες εθνικής εµβέλειας είναι ελάχιστες: κυρίως 
από το  ΙΟΑΣ «Πάνος Μυλωνάς» και ελάχιστα από την τροχαία.  
 
(2) το σύνολο του προσωπικού αστυνοµίας και δηµοτικής αστυνοµίας,  
 
(3) αιρετά στελέχη  και τεχνικό προσωπικό των ΟΤΑ και.  
 
Να καθοριστεί µία  ηµέρα κάθε έτος για σχετική εκπαίδευση του προσωπικού της αστυνοµίας 
και της δηµοτικής αστυνοµίας και τα  αιρετά στελέχη  και τεχνικό προσωπικό των ΟΤΑ. Να 
συνδυάζεται µε τρόπο απλής αξιολόγησης της βελτίωσης που επιτυγχάνουν στην περιοχή 
αρµοδιότητας τους η αστυνοµία, οι  ΟΤΑ. 

 
2. Αστυνόµευση των χώρων πεζών από αστυνοµία και δηµοτική αστυνοµία.  

 
Αυστηρή εφαρµογή από το σύνολο του προσωπικού, χωρίς επίκληση αναρµοδιότητας. 
Προαπαιτείται ενηµέρωση  των αστυνοµικών. 



 
3. ∆ιαµόρφωση προγράµµατος και σχεδίου  ήπιας µετακίνησης σε κάθε ∆ήµο.  

 
Σε κάθε ΟΤΑ να διαµορφωθεί ένα όραµα (ή σχέδιο) για την πόλη και την µετακίνηση πεζή, µε 
ποδήλατα και τα µέσα δηµόσιας µεταφοράς. Αυτό θα πρέπει να γίνει λεπτοµερέστερο για κάθε 
γειτονιά µε την συµµετοχή των κατοίκων. Να περιγράφεται η σταδιακή εφαρµογή του και οι 
επί µέρους στόχοι για συγκεκριµένες χρονικές περιόδους. Συνδυάζεται µε την βελτίωση της 
εικόνας της πόλης, των δηµόσιων χώρων και συµβάλλει στην βελτίωση της ποιότητας ζωής 
ακόµα και σε εποχές οικονοµικής δυσχέρειας. 
 
Για την εκκίνηση του είναι αναγκαίο να έχουν προηγηθεί ενηµερωτικές εκστρατείες προς τις 
τεχνικές υπηρεσίες των δήµων και τα στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης καθώς και η 
ενηµέρωση  των κατοίκων. 

 
4. Σχεδιασµός και κατασκευή εργων πεζών.  

 
Οι πεζοί δεν θα πρέπει να ωθούνται στο οδόστρωµα ή να εξαναγκαζονται σε µεγάλου µήκους 
διαδροµές λόγω διαµορφώσεων για οχήµατα.  
 
Στις κατασκευές έργων χώρων πεζών ή έργων και διαµορφώσεων σε αυτούς (πεζοδροµια, 
πεζοδροµοι, πάρκα κ.ά.) να εφαρµόζονται τουλάχιστον  οι ελάχιστες διαστάσεις που 
προβλέπουν οιµ θεσµικές ρυθµίσεις  Αν δεν υπάρχει βελτίωση του πλάτους των πεζοδροµίων 
έργα ανακατασκευής µόνο για αισθητικούς λόγους είναι ουσιαστικά άχρηστα, διαιωνίζουν 
δυσµενείς διαµορφώσεις κίησης πεζών και αποτελούν σπατάλη σηµαντικών πόρων και δεν 
πρέπει να επιτρέπονται παρά µόνο µετά από επαρκή αιτιολόγηση της αναγκαιότητας τους. 
 
Σε νέες κατασκευές ή βελτιώσεις οδικών έργων σε  αστικό ή εξωαστικό χώρο θα πρέπει να 
ελέγχεται η τήρηση της ανωτέρω ΥΑ ή άλλων κατάλληλων ρυθµίσεων ασφαλούς κίνησης 
πεζών, αντίστοιχα.  
 
Βλέποντας την κατάσταση των πόλεων µας και κατασκευές οδών αλλά και  χώρων πεζών που 
πρόσφατα έγιναν ή τώρα κατασκευάζονται, φαίνεται ότι οι τεχνικοί και τα στελέχη  της 
δηµόσιας διοίκησης, κατά κανόνα δεν γνωρίζουν να σχεδιάζουν, να αξιολογούν και να 
κατασκευάζουν ασφαλή – εργονοµικά έργα για πεζούς και ΑΜΕΑ και γενικότερα έργα που 
προωθούν την ήπια µετακίνηση. 

 
Για την εφαρµογή των παραπάνω απαιτείται να έχουν προηγηθεί οι ενηµερωτικές εκστρατείες 
προς τα  αιρετά στελέχη  και τεχνικό προσωπικό των ΟΤΑ που αναφέραµε στην αρχή.  
 

Ιεράρχηση της σειράς των δράσεων. 
 
Η ιεράρχηση της σειράς των δράσεων (εργων αλλά και ενηµερωτικών εκστρατειών)  
θα πρέπει να θέτει σε προτεραιότηται δράσεις µεγάλης και άµεσης 
αποτελεσµατικότητας και µικρού κόστους. Και αυτό αποτελεί πρώτη προτεραιότητα 
στις σηµερινές συνθήκες. 
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