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ΤΟ ΝΕΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΣ 

ΔΡΟΜΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ 
 

 

 

Σήμερα διαθέτουμε τη γνώση και τα μέσα για να εξαλείψουμε τους θανάτους από τροχαία 

ατυχήματα και σοβαρούς τραυματισμούς στους αστικούς δρόμους και να βελτιώσουμε 

σημαντικά την ποιότητα ζωής και την υγεία των πολιτών μας. 

 

Η ασφάλεια της κυκλοφορίας είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα στο οποίο οι πόλεις έχουν να 

διαδραματίσουν κρίσιμο ρόλο. Η υιοθέτηση μιας προσέγγισης «Vision Zero» απαιτεί 

πολιτική ηγεσία, στρατηγική σαφήνεια και αποφασιστική δράση, καθώς και την ανάληψη 

ευθύνης από όλους τους εμπλεκόμενους – εκλεγμένους αξιωματούχους, επαγγελματίες του 

τομέα των μεταφορών και πολίτες. 

 

Χρειαζόμαστε αποτελεσματικές λύσεις και ένα αξιόπιστο παράδειγμα για την ανάπτυξη και 

την εφαρμογή τους. Ένας αυξανόμενος αριθμός πόλεων ανταποκρίνεται σε αυτήν την 

πρόκληση. Πρέπει να επιταχύνουμε τη διάδοση και την υιοθέτηση των αρχών στις οποίες 

βασίζεται η επιτυχημένη εμπειρία τους. Ως εκ τούτου, 

 

Εμείς, οι πόλεις, αναγνωρίζουμε τις ακόλουθες αρχές ως απαραίτητες για την ορθή 

και αποτελεσματική δράση για την οδική ασφάλεια: 

 

 

1. Δικοί μας οι δρόμοι, δική μας και η ευθύνη 

 

Ο θάνατος και οι σοβαροί τραυματισμοί δεν είναι αναπόφευκτο υποπροϊόν της αστικής 

κινητικότητας. Τα τροχαία ατυχήματα και οι ριψοκίνδυνες συμπεριφορές έχουν 

υποκείμενα δομικά αίτια στα οποία οι πόλεις μπορούν να δράσουν. Μια προσέγγιση 

«ασφαλούς συστήματος» αντιμετωπίζει την αλληλεπίδραση μεταξύ των χρηστών του 

δρόμου, των οχημάτων και των υποδομών στους δρόμους μας. Όλα τα μέρη αυτού του 

συστήματος πρέπει να βελτιωθούν. Εάν οι άνθρωποι κάνουν λάθη ή ένα μέρος 

αποτύχει, οι χρήστες του δρόμου εξακολουθούν να προστατεύονται. 
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2. Μην κατηγορείς, προστάτευσε 

 

Οι άνθρωποι έχουν διαφορετικές ανάγκες και δυνατότητες. Οι πολιτικές ασφάλειας για 

τους δρόμους μας πρέπει να αναμένουν ανθρώπους που κάνουν λάθη, οδηγούς που 

δεν έχουν πλήρη επίγνωση του κινδύνου που μπορεί να δημιουργήσει η συμπεριφορά 

τους, καθώς και ανθρώπους που είναι νεότεροι, μεγαλύτεροι σε ηλικία ή έχουν 

αναπηρίες. Αυτές οι προκλήσεις πρέπει να αντιμετωπιστούν με προσεκτικό σχεδιασμό, 

ρεαλιστική διαχείριση, καθολικό σχεδιασμό και αυστηρή επιβολή. 

 

3. Οι δρόμοι της πόλης δεν είναι αυτοκινητόδρομοι 

 

Το περπάτημα και η ποδηλασία στους δρόμους της πόλης δεν απαιτούν άδεια οδήγησης 

και δεν υπόκεινται σε ηλικιακά όρια. Οι δρόμοι της πόλης είναι ένα διαφορετικό 

περιβάλλον από τους αυτοκινητόδρομους και τις λεωφόρους που είναι 

προσανατολισμένοι στη μηχανοκίνηση και χρειάζονται συγκεκριμένες προσεγγίσεις 

ασφαλείας. Αποτελούν την καρδιά των κοινοτήτων μας και πρέπει να είναι υγιείς και 

ελκυστικοί τόποι για να ζούμε, να εργαζόμαστε, να παίζουμε και να κάνουμε 

επιχειρήσεις. Η ασφάλεια ενός δρόμου εξαρτάται από την ασφάλεια που παρέχεται 

στους ευάλωτους χρήστες του. 

 

4. Η κινητικότητα πρέπει να είναι ασφαλής, διαφορετικά δεν θα γίνει βιώσιμη 

 

Οι φόβοι για την ασφάλεια αναφέρονται συχνά ως το σημαντικότερο εμπόδιο για 

περισσότερο περπάτημα ή για ποδήλατο, συμπεριλαμβανομένων των γονέων που 

αισθάνονται ότι πρέπει να πηγαίνουν τα παιδιά τους στο σχολείο με το αυτοκίνητο. Οι 

δρόμοι πρέπει να είναι ασφαλείς για να υιοθετήσουν οι άνθρωποι βιώσιμες μεθόδους 

και για να μετριάσουν οι πόλεις την κλιματική αλλαγή. Η βελτίωση της ασφάλειας των 

δρόμων μας θα ξεκλειδώσει τις δυνατότητες για περπάτημα, ποδηλασία, δημόσια 

συγκοινωνία και έναν αυξανόμενο αριθμό επιλογών κοινόχρηστης μικροκινητικότητας 

για την προώθηση των στόχων για το κλίμα και την ποιότητα του αέρα. 

 

5. Η ασφάλεια οδηγεί στην αποτελεσματικότητα 

 

Η μείωση της ταχύτητας είναι ένα από τα σημαντικότερα πράγματα που μπορούν να 

κάνουν οι πόλεις για να κάνουν τους δρόμους τους πιο ασφαλείς. Ένα άτομο έχει 

περίπου πέντε φορές λιγότερες πιθανότητες να τραυματιστεί θανάσιμα αν χτυπηθεί με 



 

3 

 

GR 

30 χλμ./ώρα από ό,τι με 50 χλμ./ώρα. Οι φαρδύτερες λωρίδες κυκλοφορίας, τα 

υψηλότερα όρια ταχύτητας και τα φανάρια που ευνοούν τη μηχανοκίνητη κυκλοφορία 

δεν είναι η λύση στην αστική συμφόρηση. Η βελτίωση των συνθηκών για περπάτημα, 

ποδηλασία και δημόσια συγκοινωνία μειώνει την ανάγκη για μηχανοκίνητες 

μετακινήσεις. Η αποτελεσματικότητα πρέπει να λειτουργεί για όλους τους τρόπους 

μεταφοράς και δεν μπορεί να θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια ορισμένων. 

 

6. Μειώστε τον κίνδυνο στην πηγή 

 

Τα μηχανοκίνητα οχήματα, λόγω της υψηλότερης ταχύτητας, της μεγαλύτερης μάζας 

και της ισχυρότερης δομής τους, αποτελούν την κύρια πηγή κινδύνου στους δρόμους 

της πόλης. Η μείωση του αριθμού των μηχανοκίνητων οχημάτων στους δρόμους μας 

σημαίνει επίσης μείωση του κινδύνου που ενέχουν. Τα μέτρα για τη μείωση της 

επικίνδυνης συμπεριφοράς των οδηγών πρέπει να υπερισχύουν των περιορισμών στην 

ελεύθερη μετακίνηση των πολιτών που περπατούν, κάνουν ποδήλατο ή χρησιμοποιούν 

τα μέσα μαζικής μεταφοράς. 

 

7. Δικαιοσύνη και ελευθερία επιλογής 

 

Τα αυτοκίνητα και τα φορτηγά παρουσιάζουν χαμηλότερο κίνδυνο για τους χρήστες 

τους, σε βάρος υψηλότερου κινδύνου για τους άλλους ανθρώπους. Δεκαετίες πολιτικών 

κινητικότητας που ευνοούσαν τη μηχανοκίνητη κυκλοφορία δημιούργησαν μια 

ανισορροπία που έχει ως αποτέλεσμα υψηλότερο κίνδυνο για ορισμένους τρόπους 

μεταφοράς, στρεβλώνοντας τις επιλογές και μειώνοντας την ελευθερία επιλογής. Η 

άνοδος της μικροκινητικότητας έχει δείξει τον αντίκτυπο που έχει αυτό, με τα 

ηλεκτρονικά σκούτερ να χρησιμοποιούνται σε πεζοδρόμια, επειδή οι χρήστες τους 

φοβούνται τα μηχανοκίνητα οχήματα, γεγονός που με τη σειρά του οδηγεί σε ανησυχίες 

για την ασφάλεια των πεζών. Η πολυτροπικότητα συνεπάγεται ευπάθεια και πρέπει να 

διασφαλίσουμε την ασφάλεια για όλους τους τρόπους. 

 

8. Το δικαίωμα στη γνώση 

 

Τα ορθά δεδομένα αποτελούν τη βάση για ορθές πολιτικές. Οι δημόσιοι φορείς πρέπει 

να συνεργαστούν και να διαθέσουν επαρκείς πόρους για τη συλλογή και ανάλυση 

δεδομένων σχετικά με την οδική ασφάλεια. Η κοινωνία των πολιτών 

(συμπεριλαμβανομένων των πολιτών, της επιστημονικής κοινότητας και του Τύπου) 
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έχει το δικαίωμα να έχει εύκολη πρόσβαση και να κατανοεί τις σχετικές πληροφορίες 

για τα τροχαία ατυχήματα, τους θανάτους και τους τραυματισμούς που προκαλούν. Η 

διαφάνεια όσον αφορά τα δεδομένα για την ασφάλεια της κυκλοφορίας είναι προς το 

δημόσιο συμφέρον και συμβάλλει στην προώθηση της βελτίωσης. 

 

9. Η τεχνολογία μπορεί να αποτελέσει υπόσχεση, όχι άλλοθι 

 

Χρειαζόμαστε τεχνολογία που μπορεί να μειώσει τον αριθμό των ιδιωτικών 

μηχανοκίνητων οχημάτων και να τα καταστήσει ασφαλέστερα, όπως η Ευφυής 

Υποβοήθηση Ταχύτητας. Ωστόσο, η τεχνολογική καινοτομία δεν πρέπει ποτέ να γίνει 

πηγή νέων περιορισμών για τους πεζούς και τους ποδηλάτες. Για παράδειγμα, με 

απαιτήσεις για τους ανθρώπους και τους δημόσιους δρόμους να γίνονται 

αναγνωρίσιμοι από μηχανή. Η τεχνολογία για το αύριο δεν πρέπει να καθυστερήσει την 

εφαρμογή των λύσεων που απαιτούνται σήμερα. 

 

10. Αφήστε τις πόλεις να ηγηθούν 

 

Οι πόλεις που καινοτομούν και πρωτοστατούν στις προσπάθειες για την ασφάλεια των 

δρόμων πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να διαμορφώνουν πολιτικές σε εθνικό και 

διεθνές επίπεδο, και η νομοθεσία πρέπει να βοηθά τις πόλεις να λαμβάνουν τα 

απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουν την ασφάλεια στους δρόμους τους. Οι πόλεις 

πρέπει να ενθαρρύνονται να μοιράζονται την εμπειρία τους με τους ομολόγους τους σε 

εθνικό και διεθνές επίπεδο και πρέπει να υποστηρίζονται ως πρωταθλητές για την 

ασφάλεια της κυκλοφορίας. 

 

Εμείς, οι πόλεις, ενεργούμε τώρα. 

 

 

 

 

 

Για να εκφράσετε την υποστήριξή σας ή να λάβετε περισσότερες πληροφορίες: 

 

Pedro Homem de Gouveia 

pgouveia@polisnetwork.eu 

        


