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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Η οδική ασφάλεια στην Ευρώπη σημειώνει βελτίωση τις τελευταίες δεκαετίες. Ο αριθμός
των θανάτων στην ΕΕ-28 το 2010 ανήλθε σε σχεδόν 31 500 ή σε ποσοστό μόλις 57% των
54 949 θανάτων που καταγράφηκαν το 2001. Ένα σημαντικό βήμα στο πλαίσιο αυτής της
τάσης πραγματοποιήθηκε μεταξύ 2008 και 2010, όπου σημειώθηκε μείωση των θανάτων
εξαιτίας τροχαίων ατυχημάτων κατά 10% ετησίως σε σύγκριση με τη μείωση κατά 4%
ετησίως που παρουσίαζαν κατά την περίοδο μεταξύ του 2001 και του 2007. Παρά τη
σημαντική αυτή μείωση, η ΕΕ δεν κατόρθωσε να επιτύχει τον στόχο που είχε τεθεί το
2003 για μείωση κατά 50% του αριθμού των θανάτων εξαιτίας τροχαίων ατυχημάτων
μεταξύ του 2001 και του 2010.

Πέραν αυτής της γενικής μείωσης του αριθμού των θανάτων εξαιτίας τροχαίων
ατυχημάτων, αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι:

 η μείωση επιτεύχθηκε παρά τη γενικότερη αύξηση των οδικών επιβατικών
μεταφορών: μεταξύ του 1995 και του 2011 η ζήτηση για οδικές μεταφορές,
υπολογιζόμενη σε επιβατοχιλιόμετρα, σημείωσε αύξηση κατά μέσο όρο 1,1%
ετησίως σε ολόκληρη την ΕΕ.

 Η κατάσταση διαφέρει σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών. Τα νότια και τα
ανατολικά κράτη μέλη τείνουν να παρουσιάζουν ποσοστά θανάτων υψηλότερα από
τον μέσο όρο της ΕΕ.

 Η μείωση του αριθμού των θανάτων ποικίλλει μεταξύ των οδικών χρηστών: ο
αριθμός των θανάτων παρουσιάζει σταθερή πτώση για τα αυτοκίνητα (-45%), τα
εμπορευματικά οχήματα (-40%), τους ποδηλάτες (-33%) και τους πεζούς (-34%),
ενώ ο αριθμός των θανάτων σε ατυχήματα με μοτοσικλέτες έχει παραμείνει
σταθερός.

 Από προσωρινά στοιχεία για το 2013 καταδεικνύεται ότι οι θάνατοι εξαιτίας
τροχαίων ατυχημάτων εξακολουθούν να παρουσιάζουν μείωση, δεδομένου ότι στην
ΕΕ έχουν καταγραφεί συνολικά 26 000 θάνατοι. Βάσει των προκαταρκτικών
στοιχείων, ο αριθμός των θανάτων εξαιτίας τροχαίων ατυχημάτων μειώθηκε κατά
8% σε σύγκριση με το 2012, σε συνέχεια της μείωσης κατά 9% που σημειώθηκε
μεταξύ του 2011 και του 2012.

Τα δεδομένα που αφορούν τα τροχαία ατυχήματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο συγκεντρώνονται
στην κεντρική ευρωπαϊκή βάση δεδομένων για τα τροχαία ατυχήματα CARE, η οποία
παρέχει πληροφορίες σχετικά με τους θανάτους ή τους τραυματισμούς που σημειώνονται
στην ΕΕ, συγκεντρώνοντας μη εμπιστευτικού χαρακτήρα δεδομένα από τα κράτη μέλη της
ΕΕ σε μία κεντρική βάση δεδομένων.

Από την έγκριση του τρίτου ευρωπαϊκού προγράμματος δράσης για την οδική ασφάλεια
(ERSAP), η ΕΕ αναγνώρισε ότι το ανθρώπινο σφάλμα αποτελεί το πλέον συχνό αίτιο
των τροχαίων ατυχημάτων, αλλά και ότι ο αντίκτυπος της κατάστασης και της συντήρησης
των οδικών δικτύων δεν είναι αμελητέος. Δεδομένου ότι οι οδηγοί μπορεί να κάνουν και
αναπόφευκτα κάνουν λάθη, η κατάσταση των υποδομών πρέπει σταδιακά να βελτιωθεί για
να προστατεύσει τους χρήστες αποτελεσματικότερα από τις δικές τους ελλείψεις.
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ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕ
Η συγκέντρωση ομοιογενών και έγκυρων πληροφοριών σχετικά με τις δαπάνες οδικής
συντήρησης και επενδύσεων στα διάφορα κράτη μέλη είναι δύσκολη, καθώς ο βαθμός
ομοιογένειας των δεδομένων είναι ελάχιστος. Η διαχείριση των οδικών δικτύων διαφέρει
μεταξύ των κρατών μελών, και επομένως η ευθύνη για τη διατήρηση των διαφόρων
τμημάτων του οδικού δικτύου σε αποδεκτή κατάσταση ανατίθεται σε πολυάριθμους
φορείς, όπως εθνικά υπουργεία, περιφερειακές ή τοπικές αρχές. Εκτός αυτού, ο ορισμός
των δραστηριοτήτων οδικής συντήρησης και επενδύσεων δεν είναι πάντα σαφής,
δεδομένων των διαφορετικών εθνικών πλαισίων, με αποτέλεσμα να καθίσταται
προβληματικός ο καθορισμός του τι ακριβώς πρέπει να καταγραφεί σε καθεμία από τις δύο
κατηγορίες, δημιουργώντας αποκλίσεις ως προς τον τρόπο με τον οποίο καταγράφονται τα
δεδομένα στα διάφορα κράτη μέλη.

Για την εκτίμηση της εξέλιξης των δραστηριοτήτων συντήρησης των οδικών έργων στην
ΕΕ τα τελευταία έτη, η παρούσα μελέτη έχει συγκεντρώσει τα δεδομένα σχετικά με τις
οδικές δαπάνες που κατήρτισαν ο ΟΟΣΑ και το Διεθνές Φόρουμ Μεταφορών, τα δεδομένα
σχετικά με την παραγωγή ασφάλτου που ανέφερε η Ευρωπαϊκή Ένωση Ασφαλτόστρωσης
και ειδικές πληροφορίες ανά χώρα. Τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν καταδεικνύουν ότι
τα επίπεδα των επενδύσεων στα οδικά δίκτυα παρέμειναν σχετικά σταθερά μεταξύ του
2006 και του 2011. Οι οδικές επενδύσεις έφτασαν στο υψηλότερο σημείο τους το 2009,
αλλά σημείωσαν μείωση κατά 7,1% έως το 2011. Αναφορικά με τα επίπεδα των δαπανών
συντήρησης, από την ανάλυση προκύπτει η ύπαρξη σημαντικής μείωσης των
δραστηριοτήτων συντήρησης στην Ιταλία, την Ιρλανδία, τη Σλοβενία και την Ισπανία τα
τελευταία χρόνια, ενώ πιθανή καθοδική τάση καταγράφεται επίσης στη Σλοβακία, τη
Φινλανδία, την Τσεχική Δημοκρατία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Πορτογαλία και την
Ουγγαρία. Ταυτόχρονα, αύξηση των δαπανών συντήρησης φαίνεται να έχει καταγραφεί σε
ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ κατά την ίδια περίοδο: αυτό ισχύει στην περίπτωση της
Αυστρίας, της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Κροατίας, της Λιθουανίας, του Λουξεμβούργου
και της Πολωνίας.

Ο αντίκτυπος της κρίσης υπήρξε υψηλότερος στις περιπτώσεις όπου η χρηματοδότηση των
οδικών υποδομών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις κρατικές δαπάνες και όχι από άλλες
πηγές χρηματοδότησης (π.χ. αυτοκινητοδρόμους με διόδια). Η κατάσταση των δημόσιων
οικονομικών διαφόρων κρατών μελών και οι φορολογικές και δημοσιονομικές επιλογές
που έχουν γίνει οδήγησαν σε διαφορετικά αποτελέσματα.

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Με την έγκριση της οδηγίας 2008/96/ΕΚ, δημιουργήθηκε για πρώτη φορά στην ΕΕ ένα
κοινό πλαίσιο για τη διαχείριση ασφαλείας των οδικών υποδομών. Ωστόσο, η εν λόγω
οδηγία ισχύει μόνο για τους διαδρόμους του ΔΕΔ-Μ, υπόκειται σε διαφορετικές ερμηνείες
και μορφές υλοποίησης στην ΕΕ και δεν εστιάζει παρά στις διαδικαστικές πτυχές της
παρακολούθησης της οδικής ασφάλειας.

Η ΕΕ κατέβαλε προσπάθεια να υπερκεράσει αυτά τα εμπόδια με τα ακόλουθα ερευνητικά
έργα:
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 μέσω του έργου Pilot4safety, συντάχθηκε εγχειρίδιο συνοδευόμενο από μια
συλλογή βέλτιστων πρακτικών που μπορούν να αποτελέσουν σημείο αφετηρίας για
την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου εργαλείου, το οποίο θα τυποποιεί τις
επιχειρησιακές προδιαγραφές προς υλοποίηση από τους φορείς εκμετάλλευσης των
οδικών δικτύων και τις εθνικές αρχές·

 και το WhiteRoads, που εντόπισε τα «λευκά σημεία», δηλαδή τα τμήματα των οδών
κατά μήκος του ΔΕΔ-Μ όπου δεν σημειώθηκε κανένα ατύχημα κατά τη διάρκεια της
περιόδου μελέτης, παρά την υψηλή ροή της κυκλοφορίας, και τα μελέτησε με
σκοπό να εντοπίσει τα βασικά χαρακτηριστικά που επέτρεψαν σε αυτά τα τμήματα
να επιτευχθεί τόσο υψηλό επίπεδο οδικής ασφάλειας.

Τα αποτελέσματα του έργου WhiteRoads καταδεικνύουν ότι ο καλός σχεδιασμός των
οδών, η παρουσία κατάλληλων προγραμμάτων συντήρησης, η εγκατάσταση αξιόπιστης και
ομοιογενούς οδικής σήμανσης και σηματοδότησης και ο επαρκής φωτισμός
περιλαμβάνονται στις βασικές πτυχές που καθορίζουν την επιτυχία των λευκών σημείων.
Ο κατάλογος ελέγχου που καταρτίστηκε στο πλαίσιο του έργου WhiteRoads πρέπει να
θεωρηθεί ως ένα νέο και συμπληρωματικό εργαλείο στους ελέγχους και τις επιθεωρήσεις
ασφαλείας που προβλέπονται στην οδηγία 2008/96/ΕΚ και θα μπορούσε επίσης να
εφαρμοστεί και σε άλλα συναφή οδικά τμήματα που δεν ανήκουν στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ.

Αρκετά κράτη μέλη διαθέτουν καθιερωμένη διαδικασία για την παρακολούθηση των
οδικών συνθηκών και την ιεράρχηση των παρεμβάσεων. Ωστόσο, σε πολλές περιπτώσεις,
αυτό δεν περιλαμβάνει και τις τοπικές ή τις αστικές οδούς. Όταν οι δραστηριότητες οδικής
συντήρησης εκτελούνται σύμφωνα με τα αποτελέσματα της διαδικασίας παρακολούθησης,
οι κανόνες ιεράρχησης εξαρτώνται από τον τρόπο εκτίμησης των αποτελεσμάτων.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Οι δαπάνες οδικής συντήρησης έχουν επίσης σημαντικό ευρύτερο κοινωνικοοικονομικό
αντίκτυπο. Η μείωση του χρόνου ταξιδίου που συνδέεται με την έγκαιρη συντήρηση
αποτελεί ένα από τα ευρύτερα αναγνωρισμένα οικονομικά οφέλη της οδικής συντήρησης
Υπάρχουν επίσης στοιχεία που αποδεικνύουν το κοινωνικό κόστος των τροχαίων
ατυχημάτων, το οποίο έχει προσδιοριστεί ποσοτικώς στο πλαίσιο μελετών στη Γαλλία, τη
Λιθουανία και τις Κάτω Χώρες. Οι μελέτες που επιχείρησαν να ποσοτικοποιήσουν τον
ευρύτερο οικονομικό αντίκτυπο των δραστηριοτήτων οδικής συντήρησης, κατέδειξαν ότι η
μείωση των δαπανών οδικής συντήρησης μπορεί να έχει αντίκτυπο στην ευρύτερη
οικονομία σε κλίμακα 100%-250%.

ΒΑΣΙΚΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
Ενόψει των μελλοντικών συζητήσεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τις
πρωτοβουλίες που θα αναλάβει η ΕΕ για να συνδράμει στην ασφάλεια και την ποιότητα
των οδοστρωμάτων και να αντιμετωπίσει τις πιθανές επιπτώσεις εξαιτίας των περικοπών
στις δραστηριότητες οδικής συντήρησης λόγω της οικονομικής ύφεσης, θα πρέπει να
ληφθούν υπόψη οι ακόλουθες δράσεις:
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 κατά την εν εξελίξει αναθεώρηση της οδηγίας 2008/96/ΕΚ για τη διαχείριση της
ασφάλειας των οδικών υποδομών της 19ης Νοεμβρίου 2008, είναι σημαντικό να
υποστηριχθεί η εισαγωγή αλλαγών που θα επιτρέψουν την περισσότερο ομοιογενή
εφαρμογή της σε ολόκληρη την ΕΕ και θα επεκτείνουν το τεχνολογικό και
γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής της οδηγίας.

 Καλεί την Επιτροπή: να προτείνει την επέκταση του έργου WhiteRoads ώστε να
καλύπτει και άλλες κατηγορίες οδών και να χρησιμοποιήσει τα αποτελέσματα της
αξιολόγησης των λευκών σημείων για τη βελτίωση της ασφάλειας στα πλέον
επικίνδυνα οδικά τμήματα· να στηρίξει τη διάδοση ενός καταλόγου ελέγχου
παρόμοιου με εκείνους που καταρτίστηκαν στο πλαίσιο του έργου WhiteRoads, ως νέο
και συμπληρωματικό εργαλείο για τους ελέγχους και τις επιθεωρήσεις ασφαλείας που
προβλέπονται στην οδηγία 2008/96/ΕΚ· να παράσχει κίνητρα για την εφαρμογή τους
σε οδικά τμήματα εκτός του ΔΕΔ-Μ·

 να εντοπίσει δράσεις και μέτρα που θα μπορούσαν να εστιάζουν σε τοπικές και
αστικές οδούς, οι οποίες παρουσιάζουν τον υψηλότερο κίνδυνο για την ασφάλεια
και, σε ορισμένες χώρες, καταγράφουν τη μεγαλύτερη μείωση ως προς τις
δραστηριότητες συντήρησης·

 να βοηθήσει στη διάδοση των καλών πρακτικών που έχουν καθιερώσει αρκετά
κράτη μέλη της ΕΕ και που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στη βελτίωση της σχέσης
κόστους-αποτελεσματικότητας των δραστηριοτήτων συντήρησης στην ΕΕ.


