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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Θ Ε Μ Α :  Μέτρα βελτίωσης οδικής ασφάλειας και μείωσης των τροχαίων 
ατυχημάτων

Το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, στα πλαίσια των 
αρμοδιοτήτων του, έχοντας την ευθύνη για δύο σημαντικούς παράγοντες 
στον τομέα αυτό «τον οδηγό και το όχημα» προγραμματίζει και σχεδιάζει, 
για το επόμενο εξάμηνο, τα εξής :

Α. Σχο τομέα  τω ν οδηγώ ν -  πεζώ ν

1. Χρηματοδότηση από ΥΜΕ, για την κατασκευή ενός Πάρκου 
Κ υκλοφοριακής Αγωγής στις πρωτεύουσες των Νομών όλης της 
χώρας, στους μεγάλους Δήμους των ευρύτερων περιοχών Αθήνας και 
Θεσσαλονίκης και σε Δήμους με πληθυσμό άνω των 30 .000  κατοίκων 
(ήδη αποστέλλονται οι σχετικές επιστολές).

2. Χρηματοδότηση κατασκευής έξι (6) Πάρκων -  Εξεταστικών Κέντρων 
στις Ν ομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Αθήνας (2) και από ένα (1) στις Ν.Α. 
Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Πάτρας και Ηρακλείου (αποστέλλονται οι 
επιστολές).

3. Έκδοση έντυπου υλικού (αφίσες, πληροφοριακά έντυπα) σε τακτά 
χρονικά διαστήματα (Νοέμβριο με αφορμή των ευθύνη οργάνωσης 
της ημερίδας των Συμμάχων Ζωής και τον Δεκέμβριο λόγω της εξόδου 
των Χριστουγέννων).

4. Εκτύπωση μηνυμάτων για την οδική ασφάλεια (χρήση ζώνης- 
κράνους, αλκοόλ, σωστή οδήγηση, συνέπειες ατυχημάτων, κ.λ.π.) :

■ Στο πίσω μέρος εισιτηρίων του ΟΑΣΑ και του ΟΑΣΘ
■ Σε αριθμιό τηλεκαρτών του OTE
■ Σε σφραγίδα των ΕΑΤΑ .
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5. Υποβολή αιτήματος και προώθηση της διαδικασίας έγκρισης από το 
ΕΡΣ προβολής τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών μηνυμάτων (πέντε-5) 
για την οδική ασφάλεια που έχει ήδη στη διάθεσή του το ΥΜΕ.

6. Προκήρυξη δημόσιου διαγωνισμού για την παραγωγή και προβολή 
ενός πλήρους και αποτελεσματικού προγράμματος ενημέρωσης επί 
του νέου Κ.Ο.Κ. και των κανόνων οδικής ασφάλειας.

7. 'Εκδοση εκλαϊκευμένου εγχειριδίου, με τον νέο Κ.Ο.Κ., στοιχεία 
κανόνων ασφαλούς οδήγησης, ασφαλιστικής νομοθεσίας, πρώτων 
βοηθειών, κ .λ .π ., συνοδευόμενο από ειδικό αυτοκόλλητο μήνυμα, 
που θα παραχθεί σε 3 .5 0 0 .0 0 0  περίπου αντίτυπα και θα σταλεί σε 
κάθε ελληνικό σπίτι (μέσω της ΔΕΗ) στα Σχολεία (μέσω του ΥΠΕΠΘ) 
και θα διατίθεται σε σχετικές, με την οδική ασφάλεια, εκδηλώσεις.

8 . Ψήφιση στη Βουλή, των ήδη κατατεθέντων νομοσχεδίων :

■ Του νέου Κ.Ο.Κ. και
■ Για την ίδρυση του Εθνικού Συμβουλίου Ο δικής Ασφάλειας 

(Ε.Σ.Ο.Α.)

9. Ενίσχυση από το ΥΜΕ πρωτοβουλιών Δημόσιων ή Δημοτικών και 
ιδιωτικών, μη κερδοσκοπικών, φορέων, σε έργα και πρωτοβουλίες 
οδικής ασφάλειας.

10. Εκτύπωση από το Υ.Μ.Ε. 1 .000.000 σελιδοδεικτών με μηνύματα 
σχετικών με την οδική ασφάλεια και αποστολή αυτών, μέσω του 
ΥΠΕΠΘ, σε όλους τους μιαθητές της Α'θμιιας εκπαίδευσης.

11. Διάθεση του αναγκαίου υλικού (γτλέκα-πινακίδες STOP) για την 
εφαρμογή του θεσμιού του Σχολικού Τροχονόμιου και συνεργασία μιε 
τα συναρμόδια Υπουργεία για την προώθηση του θεσμού.

\ 1  1 2 . Αναμιόρφωση του Σ.Ε.Σ.Ο. (Point-System) στις κατευθύνσεις :

■ Επαναξιολόγηση των παραβάσεων και ταιν μιορίων
■ Έκδοση, μιετά την ισχύ του νέου Κ.Ο.Κ., της υπουργικής 

απόφασης για επανεκπαίδευση και επανεξέταση οδηγών που η 
άδεια οδήγησης αφαιρείται μιε το ΣΕΣΟ.

13. Συνεργασία μιε συναρμιόδια Υπουργεία και τοπικούς Φορείς, για 
οργάνωση εβδομιάδων ή ημιερίδων οδικής ασφάλειας, μιε διανομιή 
έντυπου υλικού, προβολή ραδιοτηλεοπτικών μηνυμιάτων σε τοπικό 
επίπεδο, εκθέσεις, διαγωνισμιούς στα σχολεία, συνεντεύξεις σε τοπικά 
Μ.Μ.Ε., κ.λ.π. και οργάνωση κατά Νομό ή Δήμο «Ομιάδων Οδικών 
Ασφάλειας».
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14. Οργάνωση της ημερίδας των «Συμμάχων Ζωής» για χη χρήση 
ζώνης ασφαλείας, τον Νοέμιβριο, προβολή μηνυμιάτων οδικής 
ασφάλειας την περίοδο εκείνη (αφίσες, έντυπα, κ.λ.π.), συνέχιση του 
έργου των Συμμάχω ν Ζωής και ανάδειξη το 1999 ως α ιχμή  το αλκοόλ 
η το κράνος .

15. Αναπαραγωγή από το ΥΜΕ και διάθεση μέσω των Υπηρεσιών 
Μεταφορών και Επικοινωνιών των Ν.Δ. ειδικού πληροφοριακού 
εντύπου για τους νέους υποψ ήφιους οδηγούς.

χ / ΐ β .  Αναμόρφωση της υπουργικής απόφασης (εντός του Οκτωβρίου 
εξέταση υποψήφιω ν οδηγών) ητις εξής βασικές κατευθύνσεις :

■ Καθιέρωση των ελάχιστων μαθημάτων θεωρητικής και 
πρακτικής εκπαίδευσης υποψηιρίων οδηγών αυτοκινήτων και 
μοτοσικλετών

* Διεύρυνση του σώματος Εξεταστών, με εξεταστές εκτός ΥΜΕ, 
που θα έχουν αυξημένα προσόντα και θα παρακολουθούν 
ειδικά σεμινάρια.

\/ΐ7. Έκδοση, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Ευγενίδου, τεσσάρων 
εγχειριδίων που θα διδάσκονται οι υποψήφιοι οδηγοί προ της 
συμιμετοχής τους στις θεωρητικές εξετάσεις, ήτοι :

* Βασικό εγχειρίδιο θεωρητικής εκπαίδευσης των οδηγών 
αυτοκινήτων Ι.Χ. ή μοτ/των

■ Εγχειρίδιο θεωρητικής Εκπαίδευσης μοτοσικλετών
■ Εγχειρίδιο Θεωρητικής Εκπαίδευσης Οδηγών Φορτηγών
■ Εγχειρίδιο Θεωρητικής Εκπαίδευσης Οδηγών Λεωφορείων

18. Ανάθεση παραγωγής σε βιντεοταινίες ή σε Οϋ-ΈΟΟΜ των 
τεσσάρων εγχειριδίων θεωρητικής εκπαίδευσης υποψηφίω ν οδηγών 
αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, η προμήθεια των οποίων θα είναι 
υποχρεωτική από κάθε Σχολή Οδηγών και Κέντρο Θεωρητικής 
Εκπαίδευσης.

19. Παραγωγή, Ιδλεπτης διάρκειας, βινιεοταινίες, με τις βασικές 
διατάξεις του Κ.Ο.Κ., κανόνες σωστής οδήγησης και κυκλοφορίας 
πεζών, με ειδική αναιρορά στις διαβάσεις πεζών και τους Σχολικούς 
Τροχονόμους και να σταλούν :

■ Σε όλα τα Σχολεία Α 'θμ ια ς και Β 'θμ ια ς Ε κπαίδευσης
■ Σε όλες τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών, για να 

προβάλλονται μετά τη θεωρητική εξέταση.
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20. Π ρομήθεια από ίο ΥΜΕ (ο διαγωνισμιός σε εξέλιξη) και παράδοση 
στο Υπουργείο Δημιόσιας Τάξης 100 αλκοολόμιετρων και 50 φορητών 
ραντάρ.

Β. Στο τομέα των οχημιάτων

\ j  1. Προώθηση νομιοσχεδίου για την έναρξη του τεχνικού ελέγχου 
δικύκλων .

\J  2 . Προώθηση της ON-LINE μιηχανοργάνωσης των ΚΤΕΟ όλης της 
ή\ χώρας.

Ψ\1 3. Εφαρμογή πιλοτικού προγράμιμιατος (στο ΚΤΕΟ Ελληνικού) 
αυτοματοποιημένου τεχνικού ελέγχου των οχημάτων.

\ /  4 . Στελέχωση και λειτουργία κινητών μιονάδων ελέγχων πεδίου της 
Κ.Ε.Κ. και της τεχνικής κατάστασης των οχημιάτων.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

Μ. ΛΟΥΚΑΚΗΣ


