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Tο Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας 
και ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων και συνδιοργανώνουν 
το 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας, το οποίο θα 
διεξαχθεί στη Λάρισα, 11-12 Οκτωβρίου του 2018.  

Το συνέδριο αυτό αποτελεί συνέχεια των προηγούµενων Πανελληνίων 
Συνεδρίων Οδικής Ασφάλειας, τα οποία πραγµατοποιήθηκαν στη 
Θεσσαλονίκη το 1994, στο Βόλο το 1998 και το 2012, στην Πάτρα το 
2005 και στην Αθήνα το 2009 και το 2015, πρόκειται δε για την κορυφαία 
από τις δράσεις του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων στο 
αντικείµενο της ασφάλειας των οδικών µεταφορών. 

Κύριοι στόχοι του συνεδρίου είναι η διερεύνηση και η αξιολόγηση του 
επιπέδου της οδικής ασφάλειας στη χώρα αλλά και των προσπαθειών και 
καινοτοµιών που σχεδιάζονται και υλοποιούνται για την βελτίωση της 
ασφάλειας οδηγών, οχηµάτων και πεζών στο ελληνικό οδικό δίκτυο. Στο 
συνέδριο θα παρουσιαστούν τα αποτελέσµατα από την ανάλυση των 
στοιχείων οδικών ατυχηµάτων, καθώς και µεθοδολογίες και σύγχρονες 
τεχνολογίες, σχετικές µε την οδική ασφάλεια, οι οποίες έχουν εφαρµοστεί 
ή πρόκειται ή προτείνεται να εφαρµοστούν στην Ελλάδα.  

Μέσα από τις εργασίες του Συνεδρίου εκτιµάται ότι θα εξαχθούν χρήσιµά 
συµπεράσµατα για τις εγχώριες αδυναµίες και δυσκολίες σε θεσµικό 
επίπεδο αλλά και σε επίπεδο συµπεριφοράς οδηγών και υποδοµών, οι 
οποίες αποτελούν βασικούς παράγοντες ανάσχεσης στη βελτίωση των 
οδικών συνθηκών και του επιπέδου οδικής ασφάλειας στην χώρα. Επίσης, 
θα παρουσιαστούν διεθνείς εµπειρίες και καινοτόµες πρακτικές και θα 
συζητηθεί η εφαρµοσιµότητα και τα πιθανά αποτελέσµατα τους στις 
εγχώριες συνθήκες. 

Κύριες θεµατικές περιοχές του Συνεδρίου είναι οι εξής: 

� Πολιτική Οδικής Ασφάλειας και Θεσµικό Πλαίσιο. Απολογισµός 
µέχρι τώρα πολιτικών. Επικαιροποίηση, Συµπλήρωση, εκ βάθρων 
Ανασχεδιασµός.  

� Οδική Ασφάλεια και Αυτοδιοίκηση. Ο ρόλος των Περιφερειών και 
των ∆ήµων.   

� Οδικό περιβάλλον (Σχεδιασµός, προδιαγραφές, εξοπλισµός οδού, 
επικίνδυνες θέσεις, έλεγχος οδικής ασφάλειας, διαχείριση 
ταχυτήτων, οδική ασφάλεια στα αστικά δίκτυα, σήραγγες, έξυπνη 
υποδοµή, κλπ.). 

� Έλεγχοι Οδικής Ασφάλειας (Safety Audits). ∆ιαδικασία Εκπαίδευσης 
και Πιστοποίησης Ελεγκτών Οδικής Ασφάλειας.  
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� Εκπαίδευση σε όλες τις βαθµίδες για την Οδική Ασφάλεια και την 
Κυκλοφοριακή Αγωγή. Εκπαίδευση και Πιστοποίηση εκπαιδευτών. 
Γενικότερο Θεσµικό πλαίσιο. ∆ράσεις δια βίου µάθησης στην Οδική 
Ασφάλεια. 

� Χρήστης Οδού (Συµπεριφορά οδηγού, νέοι οδηγοί, ηλικιωµένοι 
οδηγοί, πεζοί, δικυκλιστές, παιδιά, αλκοόλ, ταχύτητα, ζώνες 
ασφαλείας και κράνη, κλπ.). Επικοινωνιακές ∆ράσεις για την Οδική 
Ασφάλεια. Θεσµικό πλαίσιο. Ο ρόλος των ΜΚΟ. ∆ιαδικασίες 
Αξιολόγησης. Συντονισµός.  

� Οχήµατα (Προδιαγραφές, εµπορευµατικές µεταφορές, λεωφορεία, 
δίκυκλα, τεχνικός έλεγχος οχηµάτων, επικίνδυνα φορτία, νέες 
τεχνολογίες, κλπ.) 

� Ανάλυση Ατυχηµάτων.  

� Αντιµετώπιση Ατυχηµάτων και Νέες Τεχνολογίες (∆ιαχείριση 
συµβάντων, άµεση επέµβαση, µονάδες τραύµατος, κλπ). Θεσµικό 
πλαίσιο για την µετά το ατύχηµα αντιµετώπιση των συνεπειών. Ο 
ρόλος των ΜΚΟ. 

Το συνέδριο αφορά ερευνητές, επιστήµονες, επαγγελµατίες και φορείς, 
οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε αντικείµενα τα οποία είναι συναφή µε 
την οδική ασφάλεια και συµπεριφορά, στην Ελλάδα και σε διεθνές 
επίπεδο. 

Πιο συγκεκριµένα το Συνέδριο απευθύνεται σε: 

• Αρµόδια Υπουργεία (ΥΠΟΜΕ∆Ι, Υπ. Εσωτερικών, Υπ. Υγείας, Υπ. 
Παιδείας & Θρησκευµάτων, Υπ. ∆ηµόσιας Τάξης & Προστασίας του 
Πολίτη) 

• Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

• Πανεπιστήµια και Ερευνητικά Κέντρα 

• Βιοµηχανίες οχηµάτων και οδικής υποδοµής 

• Εταιρίες καυσίµων µε ευαισθητοποίηση και δράσεις για την Οδική 
Ασφάλεια 

• Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις 

• Ασφαλιστικές Εταιρείες 

• Λέσχες Αυτοκινήτου και Εταιρείες Οδικής Βοήθειας 

• Εκπαιδευτές Οδηγών 

• Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης 


