
Δρόμοι για τη ζωή: #Love 30 
 

Το θέμα του ανώτατου ορίου 30 χλμ/ώρα για την υγεία, 

το περιβάλλον και την ισότητα κατά τη διάρκεια της 

Εβδομάδας Οδικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Εθνών  

και μετέπειτα. 
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ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ:  

 

Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς» 

 

 

 

 

 

 

Κυπριακός Σύνδεσμος Αυτοκινήτου (CAA)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σημείωση:  

Η μετάφραση στα ελληνικά είναι μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.)  

«Πάνος Μυλωνάς» και του Κυπριακού Συνδέσμου Αυτοκινήτου (CAA). Η αρχική έκδοση στην 

αγγλική γλώσσα είναι η δεσμευτική και αυθεντική έκδοση: 

https://www.unroadsafetyweek.org/uploads/clickdownbox_tab/policy_brief.pdf  

  

https://www.unroadsafetyweek.org/uploads/clickdownbox_tab/policy_brief.pdf
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Οι ασφαλείς, χαμηλής ταχύτητας δρόμοι μπορούν 

να μεταμορφώσουν τους δημόσιους χώρους σε 

όλο τον κόσμο κατά τρόπο ώστε αυτοί να 

εξυπηρετούν τις μακροπρόθεσμες ανάγκες όλων 

των μελών της κοινωνίας.  

Με βάση τη Διακήρυξη της Στοκχόλμης του 20201, 

η καμπάνια «Δρόμοι για τη ζωή» επικεντρώνεται 

στο αίτημα για τη θέσπιση του ορίου ταχύτητας 

των 30 χλμ/ώρα σε αστικούς δρόμους, όπου η 

μηχανοκίνητη κυκλοφορία και οι ευάλωτοι 

χρήστες του δρόμου αναμειγνύονται, εκτός εάν 

υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι αυτό δεν είναι 

απαραίτητο.  

 

Οι «Δρόμοι για τη ζωή» συσπειρώνουν όσους 

συμμετέχουν σε εκστρατείες για ασφαλέστερους 

και φιλικούς προς το κλίμα δρόμους που 

προάγουν την πεζοπορία και τα ζωτικά 

δικαιώματα των παιδιών, συμπεριλαμβανομένου 

του να μετακινούνται και να παίζουν σε ασφαλή 

περιβάλλοντα. Η κρίση λόγω της πανδημίας 

COVID-19 καθιστά τα ανωτέρω μια επιτακτική 

ανάγκη, η οποία αντικατοπτρίζεται στον 

αυξανόμενο αριθμό παρεμβάσεων για την 

προώθηση του περπατήματος και της ποδηλασίας 

σε εθνικό και αστικό επίπεδο

 

 

Η εκστρατεία «Δρόμοι για τη ζωή» καλεί για τη 

θέσπιση του ορίου ταχύτητας 30 χλμ/ώρα σε μέρη 

που οι άνθρωποι περπατούν, ζουν και παίζουν, 

μέσω της νομοθεσίας, του σχεδιασμού των 

υποδομών, της αστυνόμευσης, της τεχνολογίας 

των οχημάτων και της ευαισθητοποίησης του 

κοινού.  

 

 

 

 

Οι δρόμοι χαμηλής ταχύτητας προσφέρουν τη 

δυνατότητα για απεξάρτηση από το αυτοκίνητο, 

μείωση των τραυματισμών σε τροχαία και μείωση 

των επιπτώσεων στο κλίμα. Αυτά είναι ζητήματα 

που έχουν αντίκτυπο ιδιαίτερα τους νέους και τις 

περιθωριοποιημένες κοινότητες σε παγκόσμιο και 

τοπικό επίπεδο. 

Οι δρόμοι χαμηλής ταχύτητας είναι το κλειδί για 

την επίτευξη του οράματος των μηδενικών 

απωλειών (Vision Zero), τον μηδενισμό των 

θανάτων και των σοβαρών τραυματισμών σε 

τροχαίες συγκρούσεις. Το 2020, στην πόλη του 

Ελσίνκι, δεν καταγράφηκε κανένας θάνατος για 

πρώτη φορά από το έτος που τηρούνται αρχεία 

(1960)2, ενώ στην πόλη του Όσλο, όχι μόνο δεν 

σημειώθηκαν θάνατοι πεζών ή ποδηλατών, αλλά 

κανένα παιδί κάτω των 16 ετών δεν έχασε τη ζωή 

του σε τροχαίο δυστύχημα σε ολόκληρη τη χώρα 

της Νορβηγίας3. Οι ζώνες χαμηλής ταχύτητας 

γύρω από τα σχολεία, γνωστές ως «Hjertesone» ή 

«ζώνες καρδιάς», που ήταν αποτέλεσμα 

συνεργασίας πολλών και διαφορετικών ομάδων - 

συμπεριλαμβανομένης της Αστυνομίας, ομάδων 

ποδηλατών και της Διεύθυνσης Υγείας - ήταν 

αναπόσπαστο μέρος της λύσης4

ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
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ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΟΔΙΚΕΣ ΤΡΟΧΑΙΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ 

Η ταχύτητα με την οποία οδηγούμε σε αστικές περιοχές συνδέεται άμεσα με την πιθανότητα σύγκρουσης και 

σοβαρού τραυματισμού. Με χαμηλότερη ταχύτητα, είναι ευκολότερο ένα όχημα να ακινητοποιηθεί έγκαιρα, 

καθώς η συνολική απόσταση ακινητοποίησης είναι σχεδόν η μισή στα 30 χλμ/ώρα5 απ’ ό,τι στα 50 χλμ/ώρα. 

Η ταχύτητα επηρεάζει επίσης τις δυνάμεις που ασκούνται σε μια σύγκρουση (που σχετίζεται με το τετράγωνο 

της ταχύτητας του οχήματος) και, ως εκ τούτου, τον κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού6. Περιορίζοντας την 

ταχύτητα του οχήματος στα 30 χλμ/ώρα σε δρόμους όπου άνθρωποι αναμειγνύονται με την κυκλοφορία 

οχημάτων, σώζονται ζωές. Για πεζούς ή ποδηλάτες, ο κίνδυνος θανάτου ή σοβαρού τραυματισμού κατά τη 

σύγκρουση με όχημα αυξάνεται εκθετικά σε ταχύτητες πάνω από 30 χλμ/ώρα. Γι’ αυτό όσοι συμμετέχουν 

στην  εκστρατεία αγαπούν τα 30, όπως δηλώνει και το hashtag #Love30. Γιατί μπορούν να κάνουν τη διαφορά 

μεταξύ ζωής και θανάτου. 

Πιθανότητα σοβαρού τραυματισμού κατά τη σύγκρουση με μηχανοκίνητο όχημα7  

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ 
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ΠΑΙΔΙΑ, ΕΦΗΒΟΙ ΚΑΙ ΝΕΟΙ 

ΑΝΘΡΩΠΟΙ 

Τα τροχαία δυστυχήματα είναι η κύρια αιτία 

θανάτου για παιδιά, εφήβους και νέους ηλικίας 5 

έως 29 ετών.  

Το σώμα των παιδιών είναι πιο ευάλωτο σε 

τραυματισμό από τροχαίο, καθώς το μαλακό 

κρανίο τους τα καθιστά πιο επιρρεπή σε σοβαρό 

τραυματισμό στο κεφάλι απ’ ό, τι τους ενήλικες. 

Λόγω του μικρού τους αναστήματος, για τα παιδιά 

μπορεί να είναι δύσκολο να δουν την κυκλοφορία 

γύρω τους αλλά και για τους οδηγούς και άλλους 

να τα βλέπουν8. Οι τραυματισμοί σε τροχαία 

σύγκρουση είναι η κύρια αιτία αναπηρίας για τα 

παιδιά. Πολλά εξακολουθούν να διατηρούν 

κάποια λειτουργική αναπηρία για πολλούς μήνες 

μετά από ένα τροχαίο. Στην Μπανγκαλόρ της 

Ινδίας, το 14% των παιδιών που υπέστησαν 

κρανιοεγκεφαλική κάκωση χρειάστηκαν βοήθεια 

σε καθημερινές δραστηριότητες για έξι μήνες μετά 

το τροχαίο δυστύχημα9. 

 

ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 

Οι δρόμοι χαμηλής ταχύτητας ενθαρρύνουν την 

ενεργό (όχι μηχανοκίνητη) κινητικότητα, η οποία 

είναι καλή για το κλίμα. 

Στο Εδιμβούργο της Σκωτίας, οι δρόμοι χαμηλής 

ταχύτητας γύρω από τα σχολεία είχαν ως 

αποτέλεσμα να αυξηθεί το ποσοστό των παιδιών 

Δημοτικού που περπατούν από 58% σε 74%, ενώ 

η ποδηλασία αυξήθηκε κατά 7 φορές, από 3% σε 

22%10. 

Εάν όλες οι πόλεις αναπτύξουν πολιτικές που 

υποστηρίζουν τις υποδομές για ποδήλατα, 

συμπεριλαμβανομένων των δρόμων χαμηλής 

ταχύτητας, θα μπορούσαν να συμβάλουν σε μια 

μείωση 11% των εκπομπών διοξειδίου του 

άνθρακα έως το 2050 - εξοικονομώντας περίπου 

300 μεγατόνους από τις παγκόσμιες εκπομπές 

CO2
11. 

 

ΙΣΟΤΗΤΑ 

Η αναλογία τροχαίων συγκρούσεων στις πιο 

υποβαθμισμένες περιοχές είναι συχνά πολύ 

υψηλότερη απ’ ό, τι σε πιο πλούσιες, συχνά κατά 

4 ή 5 φορές12. Αυτές οι περιοχές είναι συνήθως 

κοντά σε πολυσύχναστους και επικίνδυνους 

δρόμους. Η μείωση της ταχύτητας των οχημάτων 

συμβάλλει στον περιορισμό του κοινωνικού 

αποκλεισμού, σε περιπτώσεις όπου οι κοινότητες 

είναι αποκομμένες από τις τοπικές υποδομές. 

Αυτό μπορεί να συμβάλει στην αύξηση της 

κοινωνικής διασύνδεσης και των ενεργών 

μετακινήσεων, βελτιώνοντας την ψυχική και 

σωματική υγεία13. 

 

ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗ 

Ο θόρυβος συνδέεται με διαταραχές του ύπνου 

και καρδιακές παθήσεις, καθώς και χειρότερες 

επιδόσεις στο σχολείο για τα παιδιά. Η κίνηση με 

ταχύτητα 30 km/h μειώνει το επίπεδο ηχητικής 

ενέργειας περίπου στο μισό14. 
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