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Πραγματοποιήθηκε η 1η συνεδρίαση της
Κυβερνητικής Επιτροπής για την Οδική Ασφάλεια
2021/06/09 17:53 στην κατηγορία ΑΥΤΟ/ΔΡΟΜΟΙ

Στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έλαβε χώρα, σήμερα, η πρώτη συνεδρίαση
της Κυβερνητικής Επιτροπής για την Οδική Ασφάλεια, η οποία αποτελεί ανώτατο
διοικητικό όργανο σχεδιασμού, εφαρμογής και εποπτείας της υλοποίησης της Εθνικής
Στρατηγικής για την Οδική Ασφάλεια.
Στη συνεδρίαση συμμετείχαν ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Γιάννης
Κεφαλογιάννης, πρόεδρος της Επιτροπής, ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη
Ελευθέριος Οικονόμου, αντιπρόεδρος της Επιτροπής, ο αναπληρωτής υπουργός
Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας, ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Βασίλης
Κοντοζαμάνης, η υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Ζέττα Μακρή και ο
υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αρμόδιος για Θέματα Απλούστευσης
Διαδικασιών, Γιώργος Γεωργαντάς.
Κατά τη διάρκεια των εργασιών της Επιτροπής, η καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο
Αιγαίου Αμαλία Πολυδωροπούλου ορίστηκε συντονίστρια της εκτελεστικής
επιτροπής, η οποία θα αναλάβει την υλοποίηση των αποφάσεων της κυβερνητικής
επιτροπής και θα ελέγχει την εφαρμογή τους.
Επίσης, ο κ. Κεφαλογιάννης παρουσίασε τα δεδομένα που υπάρχουν σήμερα σε κάθε
έναν από τους βασικούς πυλώνες του σχεδίου και έγινε μια πρώτη αποτίμηση των
ενεργειών που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί στην κατεύθυνση εφαρμογής του Σχεδίου.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών
Γιάννης Κεφαλογιάννης δήλωσε: «Σήμερα υλοποιείται το πρώτο μεγάλο θεσμικό
βήμα για την υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Οδικής Ασφάλειας, που
αποτελεί προεκλογική δέσμευση αυτής της κυβέρνησης και παρουσίασε ο
Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις 3 Φεβρουαρίου 2021.
Δεν θα ήταν υπερβολή να χαρακτηρίσουμε την Οδική Ασφάλεια ως ένα εθνικό
ζήτημα και η αναβάθμισή της απαιτεί τη συστράτευση όλων των συναρμόδιων
υπουργείων, της τοπικής αυτοδιοίκησης και των επιστημονικών φορέων.
Κυρίως όμως, απαιτεί τη συνεργασία των πολιτών και την καλλιέργεια μιας άλλης
νοοτροπίας στην οδηγική συμπεριφορά όλων μας.
Ρόλος της πολιτείας είναι να συμβάλλει με οργανωμένες δράσεις για την επίτευξη
αυτού του στόχου και η συγκρότηση της κυβερνητικής επιτροπής αποτελεί ακριβώς
την αφετηρία αυτής της προσπάθειας».

Ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Ελευθέριος Οικονόμου δήλωσε:
«Αρχίζουμε τις εργασίες της Επιτροπής για ένα θέμα που απασχολεί χρόνια τη χώρα
και είμαστε σε μια όχι τόσο ευχάριστη θέση όσον αφορά στα τροχαία ατυχήματα.
Έχουν καταβληθεί προσπάθειες στο παρελθόν, αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι ότι
σήμερα ακολουθείται μια ολιστική προσέγγιση στο ζήτημα της οδικής ασφάλειας.
Υπάρχει συνεργασία στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο και είναι ένα θέμα που έχει θέσει

ως προτεραιότητα η κυβέρνηση και ο ίδιος ο πρωθυπουργός».
Ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας δήλωσε: «Η βελτίωση
της οδικής ασφάλειας θα επιφέρει λιγότερο πόνο για την κοινωνία, περισσότερους
πόρους για τις υπηρεσίες δημόσιας υγείας και καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους.
Η Κυβερνητική Επιτροπή σφραγίζει την προτεραιότητα που δίνει η κυβέρνηση στην
οδική ασφάλεια και εμείς στο υπουργείο Εσωτερικών -σε αγαστή συνεργασία με την
ΚΕΔΕ, τους Δήμους, τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης- θα καταβάλουμε κάθε
προσπάθεια να φέρουμε εις πέρας το έργο που αναλογεί στο δικό μας πεδίο».
Ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης δήλωσε: «Έχει
μεγάλη σημασία η συνεργασία όλων για τη βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας
της χώρας.
Το υπουργείο Υγείας έχει να διαδραματίσει έναν σημαντικό ρόλο στη διαχείριση του
τραύματος και συνολικά στην αντιμετώπιση των περιστατικών από τροχαία
ατυχήματα, με στόχο να προάγουμε την οδική ασφάλεια».
Η υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Ζέττα Μακρή δήλωσε: «Το
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων εισάγει στο υποχρεωτικό ωρολόγιο
πρόγραμμα των σχολείων, μέσα από τα καινοτόμα εργαστήρια δεξιοτήτων, τη
θεματική ενότητα ‘‘Ζω καλύτερα Ευ Ζην – Μαθήματα ζωής και αγωγής της υγείας’’
με την θεματική της Οδικής Ασφάλειας.
Με εκπαιδευτικό υλικό παιδαγωγικά κατάλληλο και προσαρμοσμένο ανάλογα με την
ηλικία των μαθητών και των μαθητριών, οι μαθητές θα αποκτήσουν σωστή γνώση
των κανόνων κυκλοφορίας για πεζούς και οδηγούς.
Ενσωματώνουμε την Κυκλοφοριακή Αγωγή στη σχολικό πρόγραμμα και προάγουμε
την ασφαλή οδική συμπεριφορά».
Ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Γιώργος Γεωργαντάς δήλωσε: «Η
σημερινή πρώτη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής για την οδική ασφάλεια
σηματοδοτεί τη βαρύτητα που δίνει η κυβέρνηση στη διαμόρφωση μιας συνολικά
διαφορετικής αντίληψης για την οδική ασφάλεια και συμπεριφορά.
Το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης θα συνεργαστεί στενά με το υπουργείο
Υποδομών και Μεταφορών και τον υφυπουργό Γιάννη Κεφαλογιάννη, ο οποίος
προεδρεύει της Επιτροπής, προκειμένου να διασφαλίσει την αρτιότητα των ψηφιακών
διαδικασιών της όλης πρωτοβουλίας. Κοινός μας στόχος η διευκόλυνση της
καθημερινότητας των πολιτών και η εγγύηση της ασφάλειάς τους».

