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 Παγθόζκηα Τπνπξγηθή Γηάζθεςε γηα ηελ Οδηθή αζθάιεηα: επίηεπμε ησλ παγθόζκησλ ζηόρσλ 2030  

 

Δκείο, νη ππνπξγνί θαη νη επηθεθαιήο ησλ αληηπξνζσπεηώλ, θαζώο θαη νη εθπξόζσπνη δηεζλώλ, 

πεξηθεξεηαθώλ θαη ππνπεξηθεξεηαθώλ θπβεξλεηηθώλ θαη κε θπβεξλεηηθώλ νξγαλώζεσλ θαη ηνπ ηδησηηθνύ 

ηνκέα, ζπγθεληξσζήθακε ζηελ ηνθρόικε ηεο νπεδίαο ζηηο 19 θαη 20 Φεβξνπαξίνπ 2020 γηα ηελ Σξίηε 

Παγθόζκηα Τπνπξγηθή Γηάζθεςε γηα ηελ Οδηθή Αζθάιεηα:  

Αλαγλωρίδουκε ηνλ εγεηηθό ξόιν ηεο θπβέξλεζεο ηεο νπεδίαο γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηε δηνξγάλσζε 

απηήο ηεο Σξίηεο Παγθόζκηαο Τπνπξγηθήο Γηάζθεςεο γηα ηελ Οδηθή Αζθάιεηα · 

Φαηρεηίδουκε ηελ θπβέξλεζε ηεο Ρσζηθήο Οκνζπνλδίαο γηα ηε δηνξγάλσζε ηεο Πξώηεο Παγθόζκηαο 

Τπνπξγηθήο Γηάζθεςεο γηα ηελ Οδηθή Αζθάιεηα ην 2009, ε νπνία θνξπθώζεθε κε ηε Γηαθήξπμε ηεο 

Μόζραο, θαη ηελ θπβέξλεζε ηεο Βξαδηιίαο γηα ηε δηνξγάλσζε ηεο Γεύηεξεο Παγθόζκηαο Γηάζθεςεο 

Τςεινύ Δπηπέδνπ γηα ηελ Οδηθή Αζθάιεηα ην 2015, ε νπνία θνξπθώζεθε κε ηε Γηαθήξπμε ηεο Βξαδηιίαο ·  

Αλαγλωρίδουκε ηνλ ξόιν ησλ Κπβεξλήζεσλ ηεο Ρσζηθήο Οκνζπνλδίαο θαη ηνπ νπιηαλάηνπ ηνπ Οκάλ ζηελ 

θαζνδήγεζε ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηελ πηνζέηεζε ησλ  ζρεηηθώλ απνθάζεσλ από ηελ Γεληθή πλέιεπζε ησλ 

Ηλσκέλσλ Δζλώλ ·  

Αλαγλωρίδουκε ην δηθαίσκα θάζε αηόκνπ λα απνιακβάλεη ην πςειόηεξν δπλαηό επίπεδν πγείαο.  

Επαλαβεβαηώλουκε ηε ζεκαζία ηεο εληαηηθνπνίεζεο ηεο δηεζλνύο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο πνιπκεξνύο 

πξνζέγγηζεο γηα ηελ επίηεπμε ζηόρσλ Βηώζηκεο Αλάπηπμεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πγεία, κε ηδηαίηεξε 

έκθαζε ζηελ επίηεπμε παγθόζκησλ ζηόρσλ νδηθήο αζθάιεηαο. 

Καιωζορίδουκε ηελ απόθαζε 70/1 ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Ηλσκέλσλ Δζλώλ ηεο 25εο επηεκβξίνπ 

2015 κε ηίηιν " Μεηαζρεκαηίδνληαο ηνλ Κόζκν καο: ε Αηδέληα γηα ηε Βηώζηκε Αλάπηπμε ην 2030 " θαη ηνπο 

ηόρνπο γηα ηελ Βηώζηκε Αλάπηπμε (SDGs) σο πιαίζην ελζσκάησζεο ηεο νδηθήο αζθάιεηαο ζε άιινπο 

ηνκείο πνιηηηθήο, ηδηαίηεξα ζηνπο ηνκείο εθείλνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο ζηόρνπο γηα ηελ Βηώζηκε 

Αλάπηπμε - SDG (Sustainable Development Goals) γηα ηελ Κιηκαηηθή Γξάζε, ηελ Ιζόηεηα ησλ Φύισλ, ηελ 

Τγεία θαη ηελ Δπδσία, ηελ Πνηνηηθή Δθπαίδεπζε, ηε Μείσζε ησλ Αληζνηήησλ, ηηο Βηώζηκεο Πόιεηο θαη 

Κνηλόηεηεο, ηηο ππνδνκέο θαη ηελ ππεύζπλε θαηαλάισζε θαη παξαγσγή επσθειή όινπο · 

Φαηρεηίδουκε ηελ έγθξηζε ζηηο 10 Οθησβξίνπ 2019 ηεο Πνιηηηθήο Γηαθήξπμεο ηνπ Πνιηηηθνύ Φόξνπκ ησλ 

Ηλσκέλσλ Δζλώλ γηα ηελ Βηώζηκε Αλάπηπμε θαη ηε δέζκεπζε ηνπ, ην επηέκβξην ηνπ 2019, λα θαηαζηεί ε 

επόκελε δεθαεηία, δεθαεηία δξάζεο θαη επίηεπμεο, θαζώο θαη ηε ζπλερηδόκελε δέζκεπζε γηα δηαηήξεζε ηεο 

αθεξαηόηεηαο ηεο Αηδέληαο ηνπ 2030, κεηαμύ άιισλ «κε ηελ εμαζθάιηζε θηιόδνμσλ θαη ζπλερώλ δξάζεσλ 

ζηνπο ζηόρνπο ηεο Βηώζηκεο Αλάπηπμεο (SDGs) κε ρξνλνδηάγξακκα γηα ην 2020
1
», ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ηνπ ζηόρνπ 3.6 γηα ηε κείσζε θαηά ην ήκηζπ ησλ ζαλάησλ θαη ησλ ηξαπκαηηζκώλ ζηελ νδηθή θπθινθνξία  

Καιωζορίδουκε ηελ πηνζέηεζε ηνπηθώλ, εζληθώλ θαη πεξηθεξεηαθώλ ζηξαηεγηθώλ νδηθήο αζθάιεηαο, ζηόρσλ 

θαη ζρεδίσλ δξάζεο, όπσο εθείλα πνπ έρνπλ ήδε εγθξηζεί από ηελ Πεξηθεξεηαθή Οηθνλνκηθή πλεξγαζία ηεο 

Κεληξηθήο Αζίαο (CAREC) θαη ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΔ) γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηόρνπ κείσζεο θαηά ην 

ήκηζπ ησλ ζαλάησλ από ηξνραία δπζηπρήκαηα θαη ζνβαξώλ ηξαπκαηηζκώλ έσο ην 2030, θαη αλαγλσξίδνπκε 

ηε ζεκαζία ησλ πεξηθεξεηαθώλ πξσηνβνπιηώλ γηα ηελ πξνώζεζε δηαηνκεαθώλ ζπκπξάμεσλ νδηθήο 

αζθάιεηαο · 

Καιωζορίδουκε θαη ελζαξξύλνπκε ηελ παξαθνινύζεζε θαη ηελ ππνβνιή εθζέζεσλ ζρεηηθά κε ηελ πξόνδν 

πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηεο επίηεπμεο ζηόρσλ Οδηθήο Αζθάιεηαο, όπσο νη ζηόρνη Δζεινληηθώλ Παγθόζκησλ 

Δπηδόζεσλ Οδηθήο Αζθάιεηαο πνπ ζπκθσλήζεθαλ από θξάηε- κέιε ησλ Ηλσκέλσλ Δζλώλ. 



Καιωζορίδουκε ηα βαζηθά επηηεύγκαηα κέρξη ζήκεξα ηεο Γεθαεηίαο Γξάζεο γηα ηελ Οδηθή Αζθάιεηα 2011-

2020, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ εληζρπκέλνπ παγθόζκηνπ ζπληνληζκνύ κέζσ ηνπ Παγθόζκηνπ Οξγαληζκνύ 

Τγείαο, ησλ Πεξηθεξεηαθώλ Δπηηξνπώλ ησλ Ηλσκέλσλ Δζλώλ θαη ηεο πλεξγαζίαο Οδηθήο Αζθάιεηαο ησλ 

Ηλσκέλσλ Δζλώλ, ηελ απμεκέλε πξνζρώξεζε θαη ηελ εθαξκνγή ησλ λνκηθώλ απνθάζεσλ ησλ Ηλσκέλσλ 

Δζλώλ γηα ηελ αύμεζε ηεο νδηθήο αζθάιεηαο, ηε κεγαιύηεξε ζπκκεηνρή ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηώλ, ηελ 

παξαγσγή θαη ζηε δηάδνζε πεγώλ πιεξνθόξεζεο ζρεηηθά κε ηελ πξόιεςε ησλ ηξαπκαηηζκώλ ζηελ νδηθή 

θπθινθνξία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Δθζέζεσλ ηεο Παγθόζκηαο Καηάζηαζεο ηεο Οδηθήο Αζθάιεηαο ηνπ 

Π.Ο.Τγείαο, ηελ ζπκπεξίιεςε ζηόρσλ Οδηθήο Αζθάιεηαο ζηνπο ηόρνπο γηα ηελ Βηώζηκε Αλάπηπμε(SDGs), 

ηελ ίδξπζε ηνπ Σακείνπ ησλ Ηλσκέλσλ Δζλώλ γηα ηελ Οδηθή Αζθάιεηα κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ Γεληθνύ 

Γξακκαηέα ησλ Ηλσκέλσλ Δζλώλ, ηνλ δηνξηζκό θαη ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ Δηδηθνύ Απεζηαικέλνπ ηνπ ΟΗΔ 

γηα ηελ Οδηθή Αζθάιεηα ζηελ απνηειεζκαηηθή θηλεηνπνίεζε ηεο βηώζηκεο δέζκεπζεο πςεινύ επηπέδνπ γηα 

ηελ νδηθή αζθάιεηα, ηελ απμεκέλε δέζκεπζε ηεο Παγθόζκηαο Σξάπεδαο θαη άιισλ MDB γηα ηελ νδηθή 

αζθάιεηα, ηελ αύμεζε ηεο επηθέληξσζεο θαη ηελ αύμεζε ησλ πόξσλ γηα ηελ νδηθή αζθάιεηα από πνιιέο 

θπβεξλήζεηο θαη ηνλ ηδησηηθό ηνκέα, κεηαμύ άιισλ κέζσ δσξεώλ πξνο ηελ Global Road Safety Facility θαη 

ηελ  Global Road Safety Partnership  

Αποδεχόκαζηε ηα δηδάγκαηα πνπ αληιήζεθαλ από ηε Γεθαεηία Γξάζεο γηα ηελ νδηθή αζθάιεηα 2011-2020, 

όπσο ε αλάγθε πξνώζεζεο κηαο νινθιεξσκέλεο πξνζέγγηζεο γηα ηελ νδηθή αζθάιεηα, όπσο ε πξνζέγγηζε 

αζθαινύο ζπζηήκαηνο θαη ηνπ Οξάκαηνο Μεδέλ - Vision Zero, όπσο ε επηδίσμε καθξνπξόζεζκσλ θαη 

βηώζηκσλ ιύζεσλ αζθάιεηαο θαη ε ελίζρπζε ηεο δηαηνκεαθήο ζπλεξγαζίαο ζε εζληθό επίπεδν, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δέζκεπζεο, κε ΜΚΟ, ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηώλ θαζώο θαη ησλ επηρεηξήζεσλ θαη 

ηεο βηνκεραλίαο πνπ επεξεάδνπλ θαη ζπκβάιινπλ ζηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε ησλ ρσξώλ.  

Επηδοθηκάδουκε ηελ πξόνδν πνπ ζεκεηώζεθε, αιιά ηνλίδνπκε όηη όιεο νη ρώξεο εμαθνινπζνύλ λα 

αληηκεησπίδνπλ κείδνλεο πξνθιήζεηο θαη ελώ ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο πεξηθεξεηαθέο θαη ηνπηθέο 

πξνθιήζεηο, ππάξρνπλ επίζεο πνιιά απνδεδεηγκέλεο αμίαο κέηξα πνπ πξέπεη λα εληαηηθνπνηεζνύλ παληνύ ·  

Αλαγλωρίδουκε ηελ αλάγθε ζπλεξγαζίαο γηα ηελ αληαιιαγή εκπεηξηώλ γηα ηελ πηνζέηεζε θαη ηελ εθαξκνγή 

ηεο λνκνζεζίαο ζρεηηθά κε ηνπο θηλδύλνπο ζπκπεξηθνξώλ όπσο ε ππεξβνιηθή ηαρύηεηα, ε νδήγεζε κεηά από 

θαηαλάισζε αιθνόι, θαζώο θαη ε κε ρξήζε ησλ δσλώλ αζθαιείαο, ησλ ζπζηεκάησλ αζθαιείαο γηα παηδηά, ε 

κε ρξήζε θξάλνπο από ηνπο δηθπθιηζηέο θαη ε εθαξκνγή απνδεδεηγκέλσλ κέηξσλ γηα ηελ άκβιπλζε ηέηνησλ 

θηλδύλσλ πνπ ζα κπνξνύζαλ λα ζώζνπλ εθαηνληάδεο ρηιηάδεο δσέο εηεζίσο.  

Εθθράδουκε ηελ έληνλε αλεζπρία καο γηα ην γεγνλόο όηη νη νδηθέο ζπγθξνύζεηο, ζθνηώλνπλ πεξηζζόηεξα από 

1,35 εθαηνκκύξηα άηνκα εηεζίσο, κε πάλσ από ην 90% απηώλ ησλ απσιεηώλ λα ζεκεηώλνληαη ζηηο ρώξεο 

ρακεινύ θαη κεζαίνπ εηζνδήκαηνο, θαη όηη απηέο νη ζπγθξνύζεηο απνηεινύλ ηελ θύξηα αηηία ζαλάηνπ παηδηώλ 

θαη λέσλ ελειίθσλ ειηθίαο 5-29 εηώλ, θαη ζηελ πξόβιεςε πσο ζα θηάζνπκε κέρξη θαη ζε 500 εθαηνκκύξηα 

ζαλάηνπο θαη ηξαπκαηηζκνύο από ηξνραίεο ζπγθξνύζεηο παγθνζκίσο από ην 2020 έσο ην 2030 θαη όηη όια 

απηά απνηεινύλ κηα επηδεκία πνπ κπνξεί λα πξνιεθζεί θαη κηα θξίζε πνπ γηα λα λα απνθεπρζεί  ζα απαηηεζεί 

πην ζεκαληηθή πνιηηηθή δέζκεπζε, εγεζία κε κεγαιύηεξε δξάζε ζε όια ηα επίπεδα ηελ επόκελε δεθαεηία ·  

Αλαγλωρίδουκε ηηο ζεκαληηθέο επηπηώζεηο ησλ ηξνραίσλ ζπγθξνύζεσλ ζηα παηδηά θαη ηε λενιαία θαη 

ππνγξακκίδνπκε ηε ζεκαζία ηνπ λα ιακβάλνπκε ππόςε ηηο αλάγθεο ηνπο θαη ηηο αλάγθεο άιισλ επάισησλ 

πιεζπζκώλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ειηθησκέλσλ θαη ησλ αηόκσλ κε αλαπεξίεο ·  

Εθηζηούκε ηελ προζοχή ζηηο επηδήκηεο επηπηώζεηο ησλ ηξνραίσλ ζπγθξνύζεσλ θαη ησλ πξνθαινύκελσλ 

ζαλάησλ θαη ηξαπκαηηζκώλ ζηε καθξνπξόζεζκε εζληθή νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ηελ άληζε πξόνδν ζηηο 

πεξηθέξεηεο θαη ην επίπεδν εηζνδήκαηνο θαη εθθξάδνπκε ηελ αλεζπρία καο γηα ην γεγνλόο όηη θακία ρώξα 

ρακεινύ εηζνδήκαηνο δελ έρεη κεηώζεη ηνλ αξηζκό ησλ ζαλάησλ από ηξνραία δπζηπρήκαηα κεηαμύ 2013 θαη 

2016, γεγνλόο πνπ ππνγξακκίδεη ζαθώο ηε ζρέζε κεηαμύ αλάπηπμεο θαη νδηθήο αζθάιεηαο · 

Αλαγλωρίδουκε όηη ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ ζαλάησλ θαη ηξαπκαηηζκώλ ζηελ νδηθή θπθινθνξία 

κπνξνύλ λα πξνιεθζνύλ θαη όηη παξακέλνπλ έλα ζεκαληηθό αλαπηπμηαθό πξόβιεκα θαη πξόβιεκα δεκόζηαο 



πγείαο πνπ έρεη επξείεο θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο νη νπνίεο, αλ δελ επηιπζνύλ, ζα επεξεάζνπλ ηελ 

πξόνδν πξνο ηελ επίηεπμε ησλ ηόρσλ Βηώζηκεο Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο - SDGs ·  

Αλαγλωρίδουκε ηηο δηαθνξεηηθέο θαη απνθιίλνπζεο πξνθιήζεηο πνπ ηίζεληαη γηα ηελ νδηθή αζθάιεηα θαη ηελ 

αεηθνξία ηόζν ζηηο αζηηθέο όζν θαη ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο θαη ζεκεηώλνπκε  εηδηθόηεξα ηελ απμαλόκελε 

απεηιή γηα ηελ αζθάιεηα ησλ επάισησλ ρξεζηώλ ησλ νδώλ ζηηο πόιεηο ·  

Τολίδουκε  ηελ επηθέληξσζε ζηελ απνηειεζκαηηθή θαη ηεθκεξησκέλε ράξαμε πνιηηηθήο γηα ηε ζπιινγή 

πνηνηηθώλ δεδνκέλσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ηνπηθνύ επηπέδνπ, ηδίσο όζνλ αθνξά ηνπο ζαλάηνπο θαη 

ηνπο ζνβαξνύο ηξαπκαηηζκνύο ·  

Αλαγλωρίδουκε όηη νη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο αζθάιεηαο νρεκάησλ ζπγθαηαιέγνληαη ζηηο πιένλ 

απνηειεζκαηηθέο από όιεο ηηο ζπζθεπέο αζθαιείαο γηα απηνθίλεηα. 

Αλαγλωρίδουκε ηελ θνηλή καο επζύλε κεηαμύ ησλ ζρεδηαζηώλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ ρξεζηώλ ησλ νδώλ γηα 

λα θηλεζνύκε πξνο έλαλ θόζκν απαιιαγκέλν από ζαλάηνπο θαη θαη ζνβαξνύο ηξαπκαηηζκνύο ζηελ νδηθή 

θπθινθνξία θαη όηη ε πξνώζεζε ηεο νδηθήο αζθάιεηαο απαηηεί ηε ζπλεξγαζία πνιιώλ ελδηαθεξνκέλσλ 

κεηαμύ ηνπ δεκόζηνπ θαη ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα, ηνπ αθαδεκατθνύ θόζκνπ, ησλ επαγγεικαηηθώλ νξγαλώζεσλ, 

ησλ κε θπβεξλεηηθώλ νξγαλώζεσλ θαη ησλ Μέζσλ ελεκέξσζεο. 

Αλαγλωρίδουκε όηη ν ζηόρνο 3.6 ησλ ηόρσλ Βηώζηκεο Αλάπηπμεο
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δελ ζα επηηεπρζεί κέρξη ην 2020 θαη 

όηη ζεκαληηθή πξόνδνο κπνξεί λα επηηεπρζεί κόλν κέζσ ηζρπξόηεξεο εζληθήο εγεζίαο, παγθόζκηαο 

ζπλεξγαζίαο, εθαξκνγήο ζηξαηεγηθώλ βαζηζκέλσλ ζε ηεθκεξησκέλεο πιεξνθνξίεο θαη δέζκεπζεο κε όινπο 

ηνπο ζρεηηθνύο παξάγνληεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα θαζώο θαη πξόζζεηεο θαηλνηόκεο 

πξνζεγγίζεηο. 

Δπαλαιακβάλνληαο ηελ ηζρπξή δέζκεπζή καο γηα ηελ επίηεπμε παγθόζκησλ ζηόρσλ 

κέρξη ην 2030 θαη ππνγξακκίδνληαο ηελ θνηλή καο επζύλε, απνθαζίδνπκε όηη: 

 
1. Επηβεβαηώλουκε ηε δέζκεπζή καο γηα ηελ πιήξε εθαξκνγή ηεο Αηδέληαο ηνπ 2030, αλαγλσξίδνληαο ηηο 

ζπλέξγεηεο κεηαμύ ησλ ηνκέσλ πνιηηηθήο ησλ ηόρσλ Βηώζηκεο Αλάπηπμεο- SDG, θαζώο θαη ηελ αλάγθε 

λα εξγαζηνύκε κε νινθιεξσκέλν ηξόπν γηα ακνηβαία νθέιε. 

2. Αληηκεηωπίδουκε ηηο ζπλδέζεηο πνπ ππάξρνπλ κεηαμύ νδηθήο αζθάιεηαο, ςπρηθήο θαη ζσκαηηθήο πγείαο, 

αλάπηπμεο, εθπαίδεπζεο, ηζόηεηαο, ηζόηεηαο ησλ θύισλ, αεηθόξσλ πόιεσλ, πεξηβαιινληηθήο θαη θιηκαηηθήο 

αιιαγήο, θαζώο θαη ηνπο θνηλσληθνύο πξνζδηνξηζηηθνύο ζηόρνπο ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο αιιειεμάξηεζεο 

κεηαμύ ησλ δηαθόξσλ SDGs ππελζπκίδνληαο ην γεγνλόο όηη νη ηόρνη Βηώζηκεο Αλάπηπμεο - SDGs θαη 

ζηόρνη γηα ηελ νδηθή αζθάιεηα είλαη εληαίνη θαη αδηαίξεηνη. 

3. Καιούκε ηα θξάηε κέιε λα ζπκβάινπλ ζηε κείσζε ησλ ζαλάησλ ζηελ νδηθή θπθινθνξία ηνπιάρηζηνλ θαηά 

50% από ην 2020 έσο ην 2030, ζύκθσλα κε ηελ θαηεύζπλζε ηνπ Τςεινύ Δπηπέδνπ Πνιηηηθνύ Φόξνπκ ησλ 

Ηλσκέλσλ Δζλώλ γηα ηελ Αεηθόξν Αλάπηπμε, λα δεζκεπηνύλ όηη ζα ζπλερίζνπλ λα δξνπλ γηα ηνπο ζηόρνπο 

ηεο SDG πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ νδηθή αζθάιεηα, πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 3.6 κεηά ην 2020, θαη λα ζέζνπλ 

ζηόρνπο γηα ηε κείσζε ησλ ζαλάησλ θαη ησλ ζνβαξώλ ηξαπκαηηζκώλ, ζύκθσλα κε ηε δέζκεπζε απηή, γηα 

όιεο ηηο νκάδεο ρξεζηώλ ηπ νδηθνύ δηθηύνπ θαη ηδηαίηεξα γηα ηνπο επάισηνπο ρξήζηεο ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ 

όπσο νη πεδνί, νη πνδειάηεο θαη νη κνηνζηθιεηηζηέο θαζώο θαη νη ρξήζηεο ησλ δεκόζησλ κεηαθνξηθώλ κέζσλ· 

4. Καιούκε ηα θξάηε -κέιε θαη ηε δηεζλή θνηλόηεηα λα αληηκεησπίζνπλ θαηά πξνηεξαηόηεηα ην απαξάδεθην 

κεγάινπ αξηζκό ησλ πξνθαινύκελσλ ηξνραίσλ ηξαπκαηηζκώλ ζηα παηδηά θαη ηνπο λένπο, απμάλνληαο ηελ 

πνιηηηθή ηνπο δέζκεπζε, δηαζθαιίδνληαο όηη ε Παγθόζκηα ηξαηεγηθή γηα ηελ Τγεία ησλ Γπλαηθώλ, ησλ 

Παηδηώλ θαη ησλ Δθήβσλ πξνσζεί ηηο αλαγθαίεο δξάζεηο γηα ηελ νδηθή αζθάιεηα; 

5. Δηαζθαιίδουκε ηελ πνιηηηθή δέζκεπζε θαη ηελ ππεπζπλόηεηα ζε αλώηαην επίπεδν γηα ηελ ζέζπηζε 

πεξηθεξεηαθώλ, εζληθώλ θαη ηνπηθώλ ζηξαηεγηθώλ θαη ζρεδίσλ δξάζεο γηα ηελ νδηθή αζθάιεηα κε ηε 



ζπλεηζθνξά δηαθόξσλ θπβεξλεηηθώλ νξγαληζκώλ, θαζώο θαη δηαηνκεαθώλ ζπλεξγαζηώλ γηα ηελ επίηεπμε ηεο 

θιίκαθαο πξνζπαζεηώλ πνπ απαηηνύληαη ζε πεξηθεξεηαθό, εζληθό θαη ηνπηθό επίπεδν γηα ηελ επίηεπμε ησλ  

ηόρσλ Βηώζηκεο Αλάπηπμεο θαη όηη απηέο νη ζηξαηεγηθέο θαη νη πξνζπάζεηεο είλαη δηαθαλείο θαη δεκόζηεο· 

6. Ελζαρρύλουκε ηα θξάηε- κέιε πνπ δελ ην έρνπλ αθόκε πξάμεη λα απνθαζίζνπλ λα γίλνπλ ζπκβαιιόκελα 

κέξε ηνπ λνκηθνύ πιαηζίνπ ησλ Ηλσκέλσλ Δζλώλ γηα ηελ νδηθή αζθάιεηα, θαζώο θαη λα εθαξκόδνπλ, λα 

πινπνηνύλ θαη λα πξνσζνύλ ηηο δηαηάμεηο ηνπο ή ηνπο θαλνληζκνύο αζθαιείαο θαη λα δηαζθαιίδνπλ όηη ε 

λνκνζεζία θαη ηα πξόηππα γηα ηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ θαηαζθεπή ησλ δξόκσλ, ησλ νρεκάησλ θαη ε ρξήζε 

ησλ δξόκσλ ζπλάδνπλ κε ηηο αξρέο ηνπ αζθαινύο ζπζηήκαηνο θαη επηηεξνύληαη.  

7. Να ζυκπερηιάβουκε ηελ νδηθή αζθάιεηα θαη ηελ πξνζέγγηζε αζθαινύο ζπζηήκαηνο σο αλαπόζπαζην 

ζηνηρείν ηεο ρξήζεο γεο, ηνπ ζρεδηαζκνύ ησλ δξόκσλ, ηνπ ζρεδηαζκνύ θαη ηεο δηαρείξηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

κεηαθνξώλ, ηδίσο γηα ηνπο επάισηνπο ρξήζηεο ηνπ δξόκνπ, θαη ηηο αζηηθέο πεξηνρέο, εληζρύνληαο ηηο ζεζκηθέο 

δπλαηόηεηεο όζνλ αθνξά ηνπο λόκνπο γηα ηελ νδηθή αζθάιεηα θαη ηελ επηβνιή ησλ λόκσλ, ηελ αζθάιεηα ησλ 

νρεκάησλ, ηε βειηίσζε ησλ ππνδνκώλ, ηηο δεκόζηεο ζπγθνηλσλίεο, ηε θξνληίδα κεηά ηε ζύγθξνπζε θαη ηελ 

θαηαγξαθή ζηνηρείσλ · 

8. Επηηαχύλουκε ηελ πνξεία πξνο αζθαιέζηεξνπο, θαζαξόηεξνπο, πην απνδνηηθνύο ελεξγεηαθά θαη νηθνλνκηθά 

πξνζηηνύο ηξόπνπο κεηαθνξάο θαη πξνσζνύκε πςειόηεξα επίπεδα ζσκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο όπσο ην 

πεξπάηεκα θαη ε πνδειαζία θαζώο θαη ην ζπλδπαζκό απηώλ ησλ ηξόπσλ κεηαθνξάο κε ηε ρξήζε ησλ 

δεκόζησλ κέζσλ κεηαθνξάο γηα λα πεηύρνπκε ηελ βησζηκόηεηα. 

9. Ελζαρρύλουκε θαη ζεζπίδνπκε θίλεηξα γηα ηελ αλάπηπμε, ηελ εθαξκνγή θαη ηελ αλέιημε ησλ πθηζηάκελσλ 

θαη κειινληηθώλ ηερλνινγηώλ θαη άιισλ θαηλνηνκηώλ γηα ηε βειηίσζε ηεο πξνζβαζηκόηεηαο θαη όισλ ησλ 

πηπρώλ ηεο νδηθήο αζθάιεηαο από ηελ πξόιεςε ησλ ηξνραίσλ ζπγθξνύζεσλ κέρξη ηελ αληηκεηώπηζε ησλ 

επεηγόλησλ θαη ηελ θξνληίδα ηνπ ηξαύκαηνο, κε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηηο αλάγθεο αζθάιεηαο εθείλσλ ησλ 

ρξεζηώλ ησλ δξόκσλ πνπ είλαη νη πην επάισηνη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πεδώλ, ησλ πνδειαηώλ, ησλ 

κνηνζηθιεηηζηώλ θαη ησλ ρξεζηώλ ησλ δεκόζησλ ζπγθνηλσληώλ  

10. Δηαζθαιίδουκε ηελ έγθαηξε πξόζβαζε ζε πςειήο πνηόηεηαο ππεξεζίεο έθηαθηεο αλάγθεο θαη 

καθξνρξόληαο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο γηα ηνπο ηξαπκαηίεο θαη αλαγλσξίδνπκε όηη κηα απνηειεζκαηηθή 

αληίδξαζε κεηά ηε ζύγθξνπζε πεξηιακβάλεη επίζεο ηε ςπρηθή, θνηλσληθή θαη λνκηθή ππνζηήξημε ησλ 

ζπκάησλ, ησλ επηδώλησλ θαη ησλ νηθνγελεηώλ. 

11. Δπηθεληξσλόκαζηε ζηε δηαρείξηζε ηεο ηαρύηεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πην εληζρπκέλεο επηβνιήο 

ηνπ λόκνπ γηα ηελ πξόιεςε ηεο ππεξβνιηθήο ηαρύηεηαο θαη ηεο επηβνιήο ζαλ  κέγηζηεο ηαρύηεηαο θίλεζεο ηα 

30 km/h ζε πεξηνρέο όπνπ νη επάισηνη ρξήζηεο θαη ηα νρήκαηα ζπλππάξρνπλ ζπρλά θαη πξνγξακκαηηζκέλα, 

εθηόο από εθεί όπνπ ππάξρνπλ ηζρπξά απνδεηθηηθά ζηνηρεία πσο νη πςειόηεξεο ηαρύηεηεο είλαη αζθαιείο, 

ππνγξακκίδνληαο όηη νη πξνζπάζεηεο γηα ηε κείσζε ηεο ηαρύηεηαο γεληθά ζα έρνπλ επσθειείο επηπηώζεηο 

ζηελ πνηόηεηα ηνπ αέξα θαη ζηελ αιιαγή ηνπ θιίκαηνο, θαζώο θαη όηη είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηε κείσζε 

ησλ ζαλάησλ θαη ησλ ηξαπκαηηζκώλ ζηελ νδηθή θπθινθνξία · 

12. Δηαζθαιίδουκε όηη όια ηα νρήκαηα πνπ ζα παξάγνληαη θαη πσινύληαη γηα θάζε αγνξά έσο ην 2030 ζα 

είλαη εθνδηαζκέλα κε ηα θαηάιιεια επίπεδα επηδόζεσλ αζθαιείαο θαη όηη, όπνπ είλαη δπλαηόλ, ζα 

παξέρνληαη θίλεηξα γηα ηε ρξήζε νρεκάησλ κε εληζρπκέλεο εθαξκνγέο αζθαιείαο. 

13. Δηαζθαιίδουκε όηη κηα νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε ηεο νδηθήο αζθάιεηαο θαη ηα ειάρηζηα πξόηππα 

επηδόζεσλ αζθαιείαο γηα όινπο ηνπο ρξήζηεο ησλ δξόκσλ απνηεινύλ βαζηθό πξναπαηηνύκελν γηα ηε 

βειηίσζε ησλ νδηθώλ ππνδνκώλ θαη ηηο επελδύζεηο πνπ ηηο αθνξνύλ. 

14. Καιούκε ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηηο βηνκεραλίεο όισλ ησλ κεγεζώλ θαη θιάδσλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ 

επίηεπμε ησλ ζρεηηδόκελσλ κε ηελ νδηθή αζθάιεηα ηόρσλ Βηώζηκεο Αλάπηπμεο SDGs, εθαξκόδνληαο αξρέο 

αζθαινύο ζπζηήκαηνο ζε νιόθιεξε ηελ αμηαθή ηνπο αιπζίδα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εζσηεξηθώλ 



πξαθηηθώλ ζε όιε ηε δηαδηθαζία πξνκεζεηώλ, παξαγσγήο θαη δηαλνκήο, θαη λα ζπκπεξηιακβάλνπλ ηελ 

αλαθνξά επηδόζεσλ αζθαιείαο ζηηο εθζέζεηο βησζηκόηεηαο· 

15. Καιούκε ηνπο δεκόζηνπο νξγαληζκνύο ζε όια ηα επίπεδα λα πξνκεζεύνληαη αζθαιή θαη βηώζηκα 

κεηαθνξηθά κέζα θαη νρήκαηα θαη λα ελζαξξύλνπλ ηνλ ηδησηηθό ηνκέα λα αθνινπζήζεη απηό ην παξάδεηγκα, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αγνξάο αζθαιώλ θαη βηώζηκσλ ζηόισλ νρεκάησλ · 

16. Ελζαρρύλουκε ηελ αύμεζε ησλ επελδύζεσλ ζηελ νδηθή αζθάιεηα, αλαγλσξίδνληαο ηα πςειά πνζνζηά 

αληαπνδνηηθόηεηαο ησλ δξάζεσλ θαη ησλ πξνγξακκάησλ πξόιεςεο ησλ ηξνραίσλ ηξαπκαηηζκώλ αιιά θαη 

ηελ αλάγθε θιηκάθσζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζρεηηδόκελσλ κε ηελ νδηθή αζθάιεηα 

SDGs. 

17. Υπογρακκίδουκε ηε ζεκαζία ηεο παξαθνινύζεζεο θαη ηεο αλαθνξάο ηεο πξνόδνπ πξνο ηελ θαηεύζπλζε 

ηεο επίηεπμεο ησλ θνηλώλ καο ζηόρσλ θαη, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ησλ Δζεινληηθά  ζπκθσλεζέλησλ από 

θξάηε- κέιε Παγθόζκησλ ηόρσλ - Δπηδόζεσλ Οδηθήο Αζθάιεηαο, θαη θαινύκε ηνλ Παγθόζκην Οξγαληζκό 

Τγείαο λα ζπλερίζεη ηε ζπιινγή, δεκνζίεπζε θαη δηάδνζε δεδνκέλσλ κέζσ ηεο ζεηξάο ησλ παγθόζκησλ 

εθζέζεσλ γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο νδηθήο αζθάιεηαο (Global Status Reports on Road Safety) , αμηνπνηώληαο, 

σο θαηάιιειεο, ηηο ππάξρνπζεο πξνζπάζεηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ ησλ πεξηθεξεηαθώλ 

παξαηεξεηεξίσλ νδηθήο αζθάιεηαο, λα ελαξκνλίδεη θαη λα θάλεη ηα δεδνκέλα γηα ηελ νδηθή αζθάιεηα 

δηαζέζηκα θαη ζπγθξίζηκα · 

18. Ζεηάκε από ηνλ Παγθόζκην Οξγαληζκό Τγείαο λα θαηαξηίζεη έλαλ θαηάινγν απνδεδεηγκέλα 

απνηειεζκαηηθώλ ζηξαηεγηθώλ θαη πξσηνβνπιηώλ από κηα επξεία δέζκε ρσξώλ - κειώλ πνπ έρνπλ κεηώζεη 

κε επηηπρία ηα ζύκαηα ζηηο ρώξεο κέιε. Μηα ηέηνηα έθζεζε ζα πξέπεη λα εθδνζεί πξνο δεκνζίεπζε ην 2024. 

Απευζύλουκε θάιεζκα γηα κηα Πξώηε πλάληεζε Τςεινύ Δπηπέδνπ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Ηλσκέλσλ 

Δζλώλ γηα ηελ Οδηθή Αζθάιεηα ζε επίπεδν Αξρεγώλ Κξαηώλ θαη Κπβεξλήζεσλ γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο 

θαηάιιειεο εζληθήο εγεζίαο θαη ηελ πξνώζεζε ηεο δηεζλνύο θαη πνιπκεξνύο ζπλεξγαζίαο ζε όινπο ηνπο 

ηνκείο πνπ θαιύπηεη ε παξνύζα Γηαθήξπμε,γηα 50 % κείσζε ησλ ζαλάησλ θαη ησλ ηξαπκαηηζκώλ θαηά ηελ 

επόκελε δεθαεηία ζην δξόκν καο πξνο ην Όξακα Μεδέλ (Vizion Zero) έσο ην 2050. θαη 

Καιούκε ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Ηλσκέλσλ Δζλώλ λα εγθξίλεη ην πεξηερόκελν απηήο ηεο δηαθήξπμεο. 
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3.6 Έως το 2020, μείωση του αριθμού των παγκόσμιων θανάτων και τραυματισμών από τροξαία ατυξήματα. 

ηόρνη Βηώζηκεο Αλάπηπμεο ηνπ ΟΗΔ – SDGs: https://unric.org/el/17-

%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%87%CE%BF%CE%B9-

%CE%B2%CE%B9%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%B7%CF%83-

%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B7%CF%83/ 

 

 

 

Η κεηάθξαζε ηεο δηαθήξπμεο έγηλε από ηελ Καίηε Μαθξή, κέινο ηνπ Γ.. ηνπ SOS Σξνραία Δγθιήκαηα 

ηνλ νπνίν εθπξνζώπεζε ζηελ Γηάζθεςε ηεο ηνθρόικεο 
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