
1 

 
 

Συµπεράσµατα και εισηγήσεις 
 

Το Συνέδριο της Οικονοµικής Επιτροπής για την Ευρώπη του Ο.Η.Ε. (UNECE) 
«Βελτιώνοντας την Οδική Ασφάλεια στην Νοτιο-Ανατολική Ευρώπη: Θέτοντας 
τους Περιφερειακούς και Εθνικούς Στόχους για την Μείωση των Θυµάτων Οδικής 
Κυκλοφορίας», το οποίο ευγενικά φιλοξενήθηκε από το Επιµελητήριο Εύβοιας 
και τον Ελληνικό Επιµελητηριακό Σύνδεσµο Μεταφορών, µε την υποστήριξη του 
Ελληνικού Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών πραγµατοποιήθηκε στη 
Χαλκίδα στις 25-27 Ιουνίου 2009. 
 
Η έναρξη του Συνεδρίου έγινε, εκ µέρους του Έλληνα Υπουργού Μεταφορών και 
Επικοινωνιών, από την κα. Τσάγκα, Γενική ∆ιευθύντρια του Υπουργείου και την 
κα. Eva Molnar, ∆ιευθύντρια του Τοµέα Μεταφορών στο UNECE. Ο κ. 
Παναγιώτης Σίµωσης, Πρόεδρος του Επιµελητηρίου Ευβοίας, και ο κ. Ευάγγελος 
Σπανουδάκης, Πρόεδρος του Επιµελητηρίου Χανίων και Αντιπρόεδρος του 
ΕΕΣΥΜ καλωσόρισαν τους συµµετέχοντες.  
 
Στο Συνέδριο πήραν µέρος 150 συµµετέχοντες από τον δηµόσιο και τον ιδιωτικό 
τοµέα της Ελλάδος και άλλων χωρών της Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης, 
συµπεριλαµβανοµένων αντιπροσωπειών από τα Υπουργεία Μεταφορών, 
∆ηµοσίων Έργων, Εσωτερικών, Υγείας και Παιδείας από την Αλβανία, την 
Βοσνία και Ερζεγοβίνη, την Βουλγαρία, την Κροατία, το Μαυροβούνιο, την 
Ρουµανία, την Σερβία, την Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας 
και την Τουρκία, καθώς και τη Γαλλία, την  Ιταλία και την Ολλανδία. Συµµετείχε 
επίσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μεταξύ των συµµετεχόντων στο συνέδριο ήταν 
επίσης, εκπρόσωποι από το Ορθόδοξο Κέντρο του Οικουµενικού Πατριαρχείου 
στο Chambesy της Ελβετίας, το  Παρατηρητήριο Μεταφορών της Νοτιο-
Ανατολικής Ευρώπης (South East Europe Transport Observatory - SEETO), τη 
FIA Foundation, την Παγκόσµια Συνεργασία για την Οδική Ασφάλεια (Global 
Road Safety Partnership - GRSP), την Ευρωπαϊκή Συνοµοσπονδία Θυµάτων 
Οδικής Κυκλοφορίας (European Federation of Road Traffic Victims - FEVR), το 
Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο Αθηνών (Ε.Μ.Π.), το Σύλλογο Ελλήνων 
Συγκοινωνιολόγων (Σ.Ε.Σ),  το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» 
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(Ι.Ο.ΑΣ.), τον Πανελλήνιο Σύλλογο Συµβούλων Ασφαλούς Μεταφοράς 
Επικίνδυνων Εµπορευµάτων (Π.Σ.Σ.Α.Μ.Ε.Ε.), τα Ελληνικά Επιµελητήρια από 
όλη την Ελλάδα, η Ελληνική Οµοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (Ε.Ο.Κ.), η FIBA 
Europe και παίκτες από την εθνική οµάδα καλαθοσφαίρισης της Ελλάδας, καθώς 
και εκπρόσωποι των τοπικών αρχών και της επιχειρηµατικής κοινότητας. 
Εκπρόσωποι των µέσων µαζικής ενηµέρωσης σε εθνικό και τοπικό επίπεδο 
παρακολούθησαν τις συνεδρίες και συµµετείχαν στη Συνέντευξη Τύπου.  
 
Με 1,3 εκατοµµύρια ανθρώπους νεκρούς παγκοσµίως και εκατοµµύρια ακόµη 
τραυµατίες ή ανάπηρους κάθε χρόνο σαν αποτέλεσµα οδικών ατυχηµάτων, η 
οδική ασφάλεια έχει εξελιχθεί σε µία µεγάλη παγκόσµια κοινωνική, οικονοµική, 
αναπτυξιακή ανησυχία καθώς και ανησυχία σχετικά µε την υγεία. Μόνο στην 
Ευρώπη, περίπου 127.000 άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο και 2,4 εκατοµµύρια 
ακόµη τραυµατίζονται ή µένουν ανάπηροι, προκαλώντας, εκτός του ανθρώπινου 
πόνου, δυσθεώρητα κόστη ύψους εκατοντάδων εκατοµµυρίων δολαρίων, 
αποτελώντας το 1,5 έως 2,5% του ευρωπαϊκού Α.Ε.Π. Παρά την σχετική πρόοδο 
που καταγράφηκε τα τελευταία χρόνια, οι χώρες της Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης 
υποφέρουν ακόµη από υψηλούς αριθµούς θυµάτων οδικών ατυχηµάτων που 
συνεχώς συµβαίνουν στην περιοχή. Παρ’ όλα αυτά, οι αιτίες των οδικών 
ατυχηµάτων είναι γνωστές και µπορούν να αποφευχθούν. Αυτές περιλαµβάνουν 
υπερβολική ταχύτητα, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, µη χρήση ζωνών 
ασφαλείας, παιδικών συστηµάτων πρόσδεσης και κράνους, καθώς και το µη 
σεβασµό προς τους ευάλωτους χρήστες των οδών, όπως πεζούς και ποδηλάτες 
και µη ασφαλή οδική υποδοµή. 
 
Οι συµµετέχοντες επεσήµαναν ότι η ενδυνάµωση της διατοµεακής διεθνούς 
συνεργασίας µεταξύ κυβερνήσεων και διεθνών οργανισµών του δηµόσιου και 
ιδιωτικού τοµέα ανά τον κόσµο και η αύξηση του ενδιαφέροντος για την 
παγκόσµια κρίση οδικής ασφάλειας ήταν µεταξύ των κύριων µηνυµάτων προς 
την διεθνή κοινότητα και η οποία περιλαµβάνεται στο ψήφισµα 62/244 για τη 
βελτίωση της οδικής ασφάλειας, υιοθετηµένη από την 62η Γενική Συνέλευση των 
Ηνωµένων Εθνών, στις 31 Μαρτίου 2008.  
 
Σαν µέρος του παγκοσµίου σχεδίου των Ηνωµένων Εθνών για τη θέση των 
περιφερειακών και εθνικών στόχων για τη µείωση των θυµάτων οδικής 
κυκλοφορίας, το οποίο πραγµατοποιείται από τις πέντε Περιφερειακές Επιτροπές 
των Ηνωµένων Εθνών και υποστηρίζεται από το ψήφισµα 62/244, αυτό το 
συνέδριο παρείχε µια θαυµάσια ευκαιρία για ειδικούς από την Ευρώπη να 
συζητήσουν µέτρα για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, να µοιραστούν 
βέλτιστες πρακτικές και να αυξήσουν ακόµα περισσότερο το επίπεδο ετοιµότητας 
σχετικά µε τα θέµατα οδικής ασφάλειας. 
  
Η παγκόσµια agenda οδικής ασφάλειας και τα τρέχοντα σχέδια και 
πρωτοβουλίες, η οδική ασφάλεια στην Ευρώπη, την Νοτιο-Ανατολική Ευρώπη 
και την Ελλάδα ειδικότερα ήταν µεταξύ των θεµάτων που συζητήθηκαν έντονα 
µεταξύ των συµµετεχόντων. Οι συµµετέχοντες έµαθαν σχετικά µε τις πιο 
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πρόσφατες εξελίξεις που έχουν λάβει χώρα σαν αποτέλεσµα επιβολής 
διατοµεακής προσέγγισης της οδικής ασφάλειας, σχετικά µε αποτελεσµατικά 
προγράµµατα και πολιτικές που εφαρµόζονται ήδη ή είναι προγραµµατισµένα, 
καθώς και σχετικά µε τις κοινωνικές, οικονοµικές και αναπτυξιακές επιπτώσεις 
που σχετίζονται µε την οδική ασφάλεια αλλά και τις επιπτώσεις στη δηµόσια 
υγεία. Οι εισηγήσεις της οµάδας Εργασίας του Οργανισµού για την Οικονοµική 
Συνεργασία και Ανάπτυξη (Organisation for Economic Co-Operation and 
Development – OECD) «Προς το µηδέν – αισιόδοξοι στόχοι οδικής ασφάλειας και 
η Προσέγγιση Ασφαλούς Συστήµατος» παρουσιάστηκαν. Συζητήθηκε επίσης η 
Προσέγγιση Ασφαλούς Συστήµατος και η συνεισφορά της θέσης και επίτευξης 
αισιόδοξων στόχων οδικής ασφάλειας για τη µείωση των θυµάτων οδικής 
κυκλοφορίας.  
 
Ειδικοί των µεταφορών από την Γαλλία, την Ιταλία και την Ολλανδία  
µοιράστηκαν τις εµπειρίες τους όπου αναπτύσσοντας εθνικά σχέδια οδικής 
ασφάλειας, θέτοντας στόχους και εφαρµόζοντας τους επιτυχώς, πέτυχαν απτά 
αποτελέσµατα. Οι συµµετέχοντες ήταν της άποψης πως αυτά τα παραδείγµατα 
καλών πρακτικών οδικής ασφάλειας αποτελούν έγκυρες πηγές έµπνευσης για 
αυτούς για την υιοθέτηση εθνικών στόχων οδικής ασφάλειας και/ή να θέσουν σε 
προτεραιότητα βήµατα που θα οδηγήσουν στην επίτευξη των στόχων µέχρι το 
2015.  

 
Οι συµµετέχοντες επίσης επικρότησαν την συνεχή αφοσίωση της οικονοµικής 
Επιτροπής για την Ευρώπη του Ο.Η.Ε. στην προώθηση παγκοσµίων ενεργειών, 
συστηµατικά και έγκαιρα, µέσω της ανάπτυξης τεχνικών συµπεριφοράς του 
χρήστη της οδού (οδηγός), του οχήµατος και της υποδοµής, καθώς επίσης και 
ενεργειών άλλων Περιφερειακών Επιτροπών των Ηνωµένων Εθνών στην Ασία, 
την Αφρική, τη Λατινική Αµερική και τη Μέση Ανατολή. Ενηµερώθηκαν για τις 
σχετικές πολιτικές και προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
συµπεριλαµβανοµένης της προόδου της εφαρµογής της δέσµευσης των 27 
χωρών-µελών  της Ε.Ε. για µείωση στο µισό των θανάτων από την οδική 
κυκλοφορία ως το 2010, σε σύγκριση µε το 2000. Ενηµερώθηκαν επίσης για τις 
προσπάθειες της FIA Foundation και της Επιτροπής αυτής για την Παγκόσµια 
Οδική Ασφάλεια για την ανάδειξη των προβληµάτων οδικής ασφάλειας ανά τον 
κόσµο, ειδικότερα σε χώρες χαµηλών και µεσαίων εισοδηµάτων, καθώς επίσης 
και την agenda του Πρώτου Παγκόσµιου Υπουργικού Συνεδρίου για την Οδική 
Ασφάλεια το οποίο θα πραγµατοποιηθεί στη Μόσχα, 19-20 Νοεµβρίου 2009 και 
την προτεινόµενη υιοθέτηση της «∆εκαετίας Ενεργειών 2010-2020 – Ώρα για 
δράση». Το έργο του Παρατηρητηρίου Μεταφορών Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης 
(South East Europe Transport Observatory - SEETO), καθώς επίσης και του 
Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου Αθηνών και των µη κυβερνητικών 
οργανισµών Παγκόσµια Συνεργασία για την Οδική Ασφάλεια (Global Road Safety 
Partnerdhip - GRSP), Πρόγραµµα Αξιολόγησης ∆ρόµων (International Road 
Assesment Programme - iRAP), Ευρωπαϊκή Συνοµοσπονδία Θυµάτων Οδικής 
Κυκλοφορίας (European Federation of Road Traffic Victims - FEVR), 
Παρατηρητήριο Οδικής Κυκλοφορίας του Τεχνικού Επιµελητηρίου της Ελλάδας, 
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Ινστιτούτο οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» και Πανελλήνιος Σύλλογος 
Συµβούλων Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εµπορευµάτων συζητήθηκε 
επίσης. 

 
Κατά τη διάρκεια µιας ειδικής συνεδρίας αφιερωµένης στους πρωταθλητές της 
καλαθοσφαίρισης, οι παίκτες της Ελληνικής Εθνικής οµάδας καλαθοσφαίρισης, η 
Ελληνική Οµοσπονδία Καλαθοσφαίρισης και η FIBA Europe προήγαγαν το “Fair 
Play” και την “Οµαδική δουλειά” για τη διατήρηση της ασφάλειας στους δρόµους 
στην Ελλάδα και αλλού. Υπογραµµίζοντας ότι τα άτοµα συνήθως δεν 
αναγνωρίζουν τη σηµασία της συµµόρφωσης µε τους κανόνες, θεωρώντας πως 
ένα λάθος ή µια µικρή «κάµψη» των κανόνων επηρεάζει µόνο τους ίδιους, οι 
Έλληνες πρωταθλητές της καλαθοσφαίρισης κάλεσαν τον κόσµο να τηρούν τους 
κανόνες και να αρχίσουν να λειτουργούν σαν οµάδα και να παίζουν τίµια στην 
οδική κυκλοφορία.  
 
Οι εκπρόσωποι των Ελληνικών Επιµελητηρίων που συµµετείχαν στο Συνέδριο 
υιοθέτησαν µια ∆ιακήρυξη, µε την οποία δεσµεύονται να υποστηρίξουν το έργο  
της Οικονοµικής Επιτροπής για την Ευρώπη του Ο.Η.Ε., να χρησιµοποιήσουν το 
δίκτυο τους στην Ελλάδα για να υποστηρίξουν ενηµερωτικές εκστρατείες και να 
αυξήσουν την ετοιµότητα προκειµένου να ευαισθητοποιήσουν τους χρήστες των 
οδών να βελτιώσουν τη συµπεριφορά τους, να συνηγορήσουν υπέρ 
συγκεκριµένων µέτρων τα οποία βελτιώνουν την οδική ασφάλεια, να 
εγκαθιδρύσουν ένα χρηµατοδοτικό µηχανισµό για την υποστήριξη των 
προσπαθειών για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα, και καλούν τις 
χώρες της Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης να ενεργοποιηθούν, να συµφωνήσουν για 
τους στόχους της οδικής ασφάλειας και να  εφαρµόσουν πλήρως της συνθήκες 
της Οικονοµικής Επιτροπής για την Ευρώπη του Ο.Η.Ε. 
 
Οι συµµετέχοντες καλωσόρισαν τις ενθαρρυντικές θετικές εξελίξεις αλλά 
αναγνώρισαν πως τα θύµατα της οδικής κυκλοφορίας εξακολουθούν να 
επηρεάζουν σηµαντικά τις χώρες τους, κυρίως τους νέους ανθρώπους και πως η 
οδική ασφάλεια δεν είναι µόνο ένα µεταφορικό ζήτηµα, αλλά είναι ένα κοινωνικό 
και οικονοµικό πρόβληµα, το οποίο επιδρά αρνητικά στις αναπτυξιακές 
προσπάθειες των χωρών τους. Κοινή πεποίθηση ήταν πως η βελτίωση της 
οδικής ασφάλειας µπορεί να θεωρηθεί σαν ένα κοινωνικό συµβόλαιο, στο οποίο 
όλοι οι συµβαλλόµενοι και από τον δηµόσιο και από τον ιδιωτικό τοµέα θα πρέπει 
να θεωρούνται υπεύθυνοι για τις σχετικές τους ενέργειες και αποτυχίες.  

 
Ενώ η προσοχή θα πρέπει να στραφεί κυρίως στα µέτρα αποφυγής των οδικών 
ατυχηµάτων, τα µέτρα για την αντιµετώπιση των συνεπειών των ατυχηµάτων 
είναι εξίσου σηµαντικά για την εξασφάλιση ελάχιστων απωλειών ζωής και 
τραυµατισµό ατόµων εγκλωβισµένων στα συντρίµµια. Με αυτό υπόψη, στενή 
συνεργασία και συντονισµός µεταξύ σχετικών φορέων όπως η αστυνοµία, οι 
υγειονοµικές υπηρεσίες, η πυροσβεστική και τα νοσοκοµεία είναι απολύτως 
απαραίτητη. 
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Σηµειώνοντας ότι η απόλυτη και οικουµενική αξία της ανθρώπινης ακεραιότητας 
και της ζωής αποτελούν βασικό συστατικό των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, οι 
συµµετέχοντες υπογράµµισαν τις ευθύνες των χρηστών των οδών, σαν µέλη της 
κοινωνίας, να συµπεριφέρονται σύµφωνα µε τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας 
και να σέβονται ο ένας τον άλλο. 
 
∆ίνοντας βάση στην αυξανόµενη σηµασία του τουρισµού σαν οικονοµικού 
παράγοντα ανάπτυξης, οι συµµετέχοντες αισθάνθηκαν ότι οι ασφαλείς οδοί 
µπορούν να αποτελέσουν ένα ακόµα πλεονέκτηµα προκειµένου να 
προσελκύσουν τουρισµό από την Νοτιο-Ανατολική Ευρώπη. 

Στο πλαίσιο της διεθνούς συνεργασίας µεταξύ κυβερνήσεων επιχειρηµατικού και 
πολιτικού κόσµου σε ένα σχέδιο προσανατολισµένο στις ενέργειες για την 
αναβάθµιση της οδικής ασφάλειας και την υποστήριξη των θυµάτων και των 
οικογενειών τους, οι συµµετέχοντες επισήµαναν ότι οι θρησκευτικοί φορείς 
µπορούν να παίξουν ένα σηµαντικό ρόλο και πως αυτό αποτελεί ένα θέµα το 
οποίο θα πρέπει να αξιοποιηθεί.     

Οι συµµετέχοντες επισκέφθηκαν τα σηµαντικότερα σηµεία της Εύβοιας που 
παρουσιάζουν κινδύνους για την οδική ασφάλεια και συνειδητοποίησαν πως το 
οδικό δίκτυο της Εύβοιας είναι προβληµατικό σε σχέση µε την ασφάλεια που 
παρέχει. Θεώρησαν πως αυτό το γεγονός πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη από 
τις αρµόδιες αρχές της Ελλάδας και να αντιµετωπιστεί άµεσα. Επιπλέον, είχαν 
την ευκαιρία να επισκεφθούν  µερικά από τα πιο όµορφα σηµεία της Ανατολικής 
Εύβοιας και να έχουν την εµπειρία της ελληνικής φιλοξενίας.  
 
Θεωρώντας την οδική ασφάλεια σαν ένα πρόβληµα το οποίο µπορεί να λυθεί 
µόνο µέσω συλλογικών προσπαθειών και συνεργασίας σε όλα τα επίπεδα, οι 
συµµετέχοντες συµφώνησαν στα παρακάτω  

 
Εισηγήσεις: 

 
1. Τα µαθήµατα που διδάχθηκαν κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, ειδικά 
σχετικά µε τις πρωτοβουλίες για την οδική ασφάλεια και τις πρακτικές που 
µπορούν να βοηθήσουν τις Κυβερνήσεις να θέσουν και να επιτύχουν τους 
στόχους οδικής ασφάλειας µε σχετικά χαµηλό κόστος και σε σύντοµο 
χρονικό ορίζοντα, θα πρέπει να διαχυθούν προς άλλες κυβερνητικές αρχές 
που εµπλέκονται µε την οδική ασφάλεια στις χώρες που συµµετείχαν στο 
σεµινάριο (Υπουργεία Εσωτερικών, Μεταφορών, Υγείας και Παιδείας).  
 
2. Η ποσοτικοποίηση του προβλήµατος της οδικής ασφάλειας µέσω καλών 
εθνικών στατιστικών και έρευνας είναι ένα απαραίτητο πρώτο βήµα για την 
δηµιουργία εκστρατειών για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Για το λόγο 
αυτό, οι χώρες θα πρέπει να υιοθετήσουν/βελτιώσουν τη µεθοδολογία για 
τη συλλογή πληροφοριών και να δηµιουργήσουν/βελτιώσουν τις 
υπάρχουσες εθνικές ηλεκτρονικές βάσεις δεδοµένων σχετικά µε τα οδικά 
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ατυχήµατα. Για τα παραπάνω, το Λεξικό Τεχνικών Όρων της Οικονοµικής 
Επιτροπής για την Ευρώπη του Ο.Η.Ε. θα ήταν µια κατάλληλη βάση.  
 
3. Οι Κυβερνήσεις έχουν έναν πρωταγωνιστικό ρόλο να παίξουν στη 
δηµιουργία ασφαλών συνθηκών οδικής κυκλοφορίας µέσω της νοµοθεσίας, 
της επιβολής και της παιδείας ενώ επίσης απαιτείται να βελτιστοποιήσουν 
τις δαπάνες τους. Η µείωση του αριθµού των θυµάτων οδικής κυκλοφορίας 
οδηγεί σε µειωµένα κόστη για τα κράτη και την κοινωνία. Προτείνεται στις 
χώρες που δεν έχουν ακόµα θέσει στόχους για την οδική ασφάλεια, να 
ξεκινήσουν να αναλύουν και να µοντελοποιούν πληροφορίες, προκειµένου 
να θέσουν στόχους µείωσης θυµάτων οδικής κυκλοφορίας βασισµένους σε 
πραγµατικά δεδοµένα. Επιπλέον,  θα πρέπει να συλλέγονται στοιχεία 
προκειµένου να υπάρχουν δείκτες σε σχέση µε διαφορετικά προβλήµατα 
οδικής ασφάλειας ή οµάδες χρηστών των οδών (για παράδειγµα, 
διαφορετικούς στόχους για την οδήγηση µετά από κατανάλωση αλκοόλ, 
χρήση των ζωνών ασφαλείας και παιδικών µέσων πρόσδεσης και χρήση 
κράνους). Κατά τη θέση των στόχων, η αποτελεσµατικότητα θα πρέπει να 
πρυτανεύσει σε κάθε περίπτωση, στο µέγιστο δυνατό βαθµό. 
 
4. Η πολιτική θέληση και δέσµευση είναι “στοιχεία-κλειδιά” τα οποία 
απαιτούνται για την κατάλληλη θεώρηση της οδικής ασφάλειας σαν 
προτεραιότητα από κάθε άποψη, αλλά κυρίως για την εξασφάλιση 
κονδυλίων για την βελτίωση της υποδοµής, την παιδεία, εκπαίδευση και 
επιβολή, τα οποία είναι µέτρα υψηλού κόστους.    
 
5. Η διεθνής συνεργασία και ανταλλαγή γνώσης σχετικά µε την οδική 
ασφάλεια θα πρέπει να ενδυναµωθεί περαιτέρω λαµβάνοντας υπόψη τις 
ανάγκες των χωρών χαµηλών και µέσων εισοδηµάτων. Με αυτό υπόψη, 
σαν πρώτο βήµα, ένας αριθµός συµβουλευτικών αποστολών θα πρέπει να 
πραγµατοποιηθεί µετά το συνέδριο κατόπιν αιτήµατος των χωρών µε σκοπό 
να µελετηθούν τα προβλήµατα τους σχετικά µε την οδική ασφάλεια και να 
τις βοηθήσουν να θέσουν στόχους σε µια διµερή βάση. 
 
6. Προτείνεται οι Κυβερνήσεις να συµµετάσχουν ενεργά στις διαδικασίες 
λήψης αποφάσεων στις Συνθήκες των Ηνωµένων Εθνών για την Οδική 
Ασφάλεια και της Οδικής Σήµανσης και Σηµαοδότησης, 1968, οι οποίες 
πραγµατοποιούνται στην Οµάδα Εργασίας για την Οδική Ασφάλεια (WP.1). 
Αυτό θα παρείχε ακόµη µια κατάλληλη πλατφόρµα όπου η κάθε χώρα 
µαθαίνει από την εµπειρία της κάθε µιας άλλης και είναι σε θέση να 
συγκρίνουν τις εξελίξεις τους στην επίτευξη των στόχων τους µε άλλες 
χώρες στην περιφέρεια. 
 
7. Τα αποτελέσµατα του συνεδρίου θα πρέπει να συµπεριληφθούν στην 
τελική έκθεση για το σχετικό πρόγραµµα του Ο.Η.Ε., η οποία θα πρέπει να 
κοινοποιηθεί στο Παγκόσµιο Υπουργικό Συνέδριο για την Οδική Ασφάλεια 
το οποίο θα πραγµατοποιηθεί στη Μόσχα, τον Νοέµβριο του 2009, και να 
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προωθηθεί περαιτέρω σαν οδηγός που θα πρέπει να ακολουθηθεί από 
όλες τις χώρες των γεωγραφικών περιοχών των Περιφερειακών Επιτροπών 
των Ηνωµένων Εθνών.  
 
Οι συµµετέχοντες κλήθηκαν στην Στρογγυλή Τράπεζα Οδικής Ασφάλειας µε 
τον τίτλο “Είµαστε Θύµατα της Επιτυχίας Ανάπτυξης;”, η οποία οργανώνεται 
από την Οικονοµική Επιτροπή για την Ευρώπη του Ο.Η.Ε. στις 23 
Σεπτεµβρίου 2009 στην Γενεύη.  
 
Οι συµµετέχοντες εξέφρασαν την ευγνωµοσύνη τους στο Επιµελητήριο 
Εύβοιας και τον Ελληνικό Επιµελητηριακό Σύνδεσµο Μεταφορών, για τη 
θερµή φιλοξενία του συνεδρίου στη Χαλκίδα υπό εξαιρετικές συνθήκες, το 
Ελληνικό Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών για την υποστήριξη της 
εκδήλωσης, τους οµιλητές για την παρουσίαση της εµπειρίας τους και την 
παροχή πιθανών λύσεων για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην Νοτιο-
Ανατολική Ευρώπη, και την Οικονοµική Επιτροπή για την Ευρώπη του 
Ο.Η.Ε. για την οργάνωση του Συνεδρίου.   
 
Τα πρακτικά του Συνεδρίου, συµπεριλαµβανοµένων των παρουσιάσεων και 
όλου του υλικού του συνεδρίου θα δηµοσιευθούν στην ιστοσελίδα της 
Οικονοµικής Επιτροπής για την Ευρώπη του Ο.Η.Ε.  στην διεύθυνση 
www.unece.org 
 
 
 

…………………………….. 


