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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Το Στρατηγικό Σχέδιο Οδικής Ασφάλειας 2021-2030, είναι αποτέλεσμα της επικαιροποίησης του στρατηγικού 

σχεδίου που εκπονήθηκε για εφαρμογή κατά την περίοδο 2012-20201. 

Το νέο στρατηγικό σχέδιο βασίζεται στην προσέγγιση του «Ασφαλούς Συστήματος» (“Safe System” 

approach), που αποτελεί τη φιλοσοφία της νέας πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) για τη δεκαετία 

2021-2030, αλλά και την προσέγγιση που υιοθετείται διεθνώς. Το εν λόγω «Σύστημα», πρόκειται για το 

σύστημα οδικής κυκλοφορίας, που αποτελείται από τις οδικές υποδομές, τα οχήματα και τους χρήστες των 

δρόμων. 

Επιγραμματικά, η προσέγγιση του «Ασφαλούς Συστήματος» στοχεύει σε ένα σύστημα οδικής κυκλοφορίας 

που να συγχωρεί τα ανθρώπινα λάθη των χρηστών του, τα οποία αναπόφευκτα θα συμβαίνουν, και να 

αποτρέπει την κατάληξη τους σε οδικές συγκρούσεις ή να περιορίζει τις συνέπειες των συγκρούσεων, για να 

μην επιφέρουν θανάτους ή σοβαρούς τραυματισμούς. Αυτό επιτυγχάνεται με την εφαρμογή πολιτικών και 

την υλοποίηση δράσεων στους ακόλουθους 5 βασικούς πυλώνες του «Ασφαλούς Συστήματος»: 

 

 Αποτελεσματική διαχείριση οδικής ασφάλειας 

 Ασφαλείς δρόμοι και κινητικότητα 

 Ασφαλή οχήματα 

 Ασφαλείς οδικοί χρήστες 

 Αποτελεσματική ανταπόκριση μετά την οδική σύγκρουση 

 

Ως εκ τούτου, το νέο στρατηγικό σχέδιο περιλαμβάνει 28 επιμέρους πολιτικές και 158 στοχευμένες δράσεις, 

που εντάσσονται στους πιο πάνω 5 πυλώνες του «Ασφαλούς Συστήματος» και συγκεκριμένα στους 

ακόλουθους 8 τομείς: 

 

 Νομοθεσία και αστυνόμευση (επιβολή του νόμου) 

 Εκπαίδευση και εξέταση υποψηφίων οδηγών 

 Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού και κυκλοφοριακή αγωγή στα σχολεία 

 Ασφαλέστερες οδικές υποδομές 

 Ασφαλέστερα οχήματα 

 Ανταπόκριση μετά την οδική σύγκρουση 

 Έρευνα για την Οδική Ασφάλεια 

 Οργανωτική δομή για τη διαχείριση ασφάλειας του συστήματος οδικής κυκλοφορίας 

 

Η διαμόρφωση των προτεινόμενων πολιτικών και δράσεων που περιλαμβάνονται στο επικαιροποιημένο 

στρατηγικό σχέδιο, έγινε στα πλαίσια σειράς συσκέψεων των θεματικών διϋπηρεσιακών επιτροπών του 

Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας και μέσω κατ’ ιδίαν διαβουλεύσεων με αρμοδίους των εμπλεκομένων 

υπηρεσιών. Οι πολιτικές και δράσεις που περιλαμβάνονται στο νέο στρατηγικό σχέδιο, αποτελούνται από 

όσες από τις υπάρχουσες στο τρέχον Στρατηγικό Σχέδιο 2012-2020 κρίθηκε σκόπιμο να παραμείνουν, αλλά 

                                                           
1Η τελική έκθεση για το τρέχον Στρατηγικό Σχέδιο Οδικής Ασφάλειας (για την περίοδο 2012-2020) είναι αναρτημένη 
στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων,  
http://www.mcw.gov.cy/mcw/mcw.nsf/mcw20_gr/mcw20_gr?OpenDocument 

http://www.mcw.gov.cy/mcw/mcw.nsf/mcw20_gr/mcw20_gr?OpenDocument
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και από πολλές άλλες που αντλήθηκαν από τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Τελική Έκθεση της 

Παγκόσμιας Δεκαετίας Δράσης για την Οδική Ασφάλεια, το ευρωπαϊκό πρόγραμμα οδικής ασφάλειας “Road 

Safety PIN”, άλλες διεθνείς πηγές καθώς και από  τις εισηγήσεις του Αυστραλιανού Πανεπιστημίου Monash. 

Επίσης, αρκετές νέες πολιτικές και δράσεις αντλήθηκαν από τις εμπειρίες και την τεχνογνωσία των αρμοδίων 

από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες. 

 

Η Κύπρος, όπως και κάθε άλλο κράτος, παρουσιάζει κάποιες ιδιαιτερότητες στο πεδίο της οδικής ασφάλειας 

και κάποια συγκεκριμένα προβλήματα. Τα πιο σημαντικά από αυτά είναι τα ακόλουθα: 

 

 Η συντριπτική πλειονότητα των οδικών θανάτων και σοβαρών τραυματισμών καταγράφεται στους 

αστικούς δρόμους (σε δομημένες περιοχές των πόλεων και των χωριών). 

 Εξαιρετικά ψηλό ποσοστό οδικών θανάτων και σοβαρών τραυματισμών μοτοσικλετιστών και 

ιδιαίτερα μοτοποδηλατιστών. 

 Εξαιρετικά ψηλό ποσοστό οδικών θανάτων και σοβαρών τραυματισμών νεαρών ανδρών οδηγών. 

 Πολύ ψηλό ποσοστό οδικών θανάτων αλλοδαπών που διαμένουν στην Κύπρο. 

 Πολύ ψηλό ποσοστό οδικών θανάτων πεζών και ιδιαίτερα ψηλό ποσοστό οδικών θανάτων 

ηλικιωμένων πεζών. 

 Γενικευμένη απειθαρχία στους κανόνες οδικής κυκλοφορίας, με κυριότερες και σοβαρότερες 

παραβάσεις, την παραβίαση των ορίων ταχύτητας, την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ αλλά και 

ναρκωτικών, την παραβίαση του κόκκινου φωτεινού σηματοδότη, τη μη χρήση ζώνης ασφάλειας και 

ιδιαίτερα στα πίσω καθίσματα, τη μη χρήση παιδικών συστημάτων συγκράτησης, τη μη χρήση 

κράνους, τη χρήση κινητού χωρίς ελεύθερα χέρια, αλλά και την εκτεταμένη παράνομη στάθμευση. 

 

Τα πιο πάνω προβλήματα λήφθηκαν υπόψη στο νέο στρατηγικό σχέδιο, στο οποίο περιλήφθηκε μεγάλος 

αριθμός στοχευμένων δράσεων και πολιτικών για αντιμετώπισή τους. Στο νέο στρατηγικό σχέδιο τίθενται 

επίσης συγκεκριμένοι στόχοι για σημαντική μείωση των οδικών θανάτων και τραυματισμών των ομάδων 

οδικών χρηστών που παρουσιάζουν αυξημένα ποσοστά οδικών θανάτων και τραυματισμών. 

 

Ο προτεινόμενος γενικός ποσοτικός στόχος του Στρατηγικού Σχεδίου Οδικής Ασφάλειας 2021-2030 είναι η 

μείωση των οδικών θανάτων, των σοβαρών και των ελαφρών τραυματισμών κατά 50% μέχρι το 2030, σε 

σχέση με τους αριθμούς που θα καταγραφούν το 2020.  Αυτοί είναι και οι στόχοι της  Ε.Ε. για το 2030. 

 

Καταληκτικά αναφέρεται πως, κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του στρατηγικού σχεδίου επιβάλλεται να 

γίνεται ετήσιος απολογισμός των δράσεων που εφαρμόζονται και προγραμματισμός των δράσεων που θα 

εφαρμοστούν το έτος που ακολουθεί, καθώς και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας στην εφαρμογή των 

καθορισμένων πολιτικών. Σημειώνεται ότι, το στρατηγικό σχέδιο θα πρέπει να επικαιροποιείται και να 

εμπλουτίζεται με νέες ή αναθεωρημένες πολιτικές και δράσεις, καθ’ όλη την περίοδο εφαρμογής του, ανάλογα 

με την αποτελεσματικότητα των πολιτικών και δράσεων που εφαρμόζονται, αλλά και ανάλογα με τις νέες 

εξελίξεις στον τομέα της οδικής ασφάλειας. 

  



Στρατηγικό Σχέδιο Οδικής Ασφάλειας 2021-2030 

3 

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1.1. Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, μέσω του Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας, 

ανέθεσε στις 17 Σεπτεμβρίου 2019, στο Σύμβουλο Οδικής Ασφάλειας κ. Γιώργο Μορφάκη, την 

επικαιροποίηση του τρέχοντος Στρατηγικού Σχεδίου Οδικής Ασφάλειας της Κυπριακής Δημοκρατίας, 

για εφαρμογή κατά την περίοδο 2021-2030. 

 

1.2. Το Έργο περιλαμβάνει τον απολογισμό της υλοποίησης και την αξιολόγηση των πολιτικών και 

δράσεων που προβλέπονται στο τρέχον Στρατηγικό Σχέδιο για την Οδική Ασφάλεια 2012-2020, 

καθώς και την παράθεση πολιτικών και δράσεων, οι οποίες θα προβλέπεται να υλοποιηθούν κατά 

την περίοδο 2021-2030. 

 

1.3. Το Στρατηγικό Σχέδιο 2021-2030 περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

 Περιγραφή της μεθοδολογίας εκπόνησης του Έργου. 

 Συλλογή δεδομένων, καταγραφή βέλτιστων πρακτικών Οδικής Ασφάλειας που 

εφαρμόζονται διεθνώς και συγκρίσεις των επιπέδων οδικής ασφάλειας της Κύπρου με τα 

αντίστοιχα επίπεδα των υπόλοιπων κρατών μελών της Ε.Ε. 

 Περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης Οδικής Ασφάλειας στην Κύπρο, με παράθεση και 

σχετικών στατιστικών στοιχείων. 

 Απολογισμό της εφαρμογής του τρέχοντος Στρατηγικού Σχεδίου 2012-2020. 

 Προτεινόμενες πολιτικές, στόχοι, δείκτες οδικής ασφάλειας και σχέδιο δράσεων για την 

περίοδο 2021-2030. 
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2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

2.1. Απολογισμός και αξιολόγηση της υλοποίησης του τρέχοντος Στρατηγικού Σχεδίου 

Οδικής Ασφάλειας 

 

2.1.1. Ο απολογισμός και η αξιολόγηση της υλοποίησης του τρέχοντος Στρατηγικού Σχεδίου Οδικής 

Ασφάλειας (2012-2020) έγιναν στα πλαίσια συσκέψεων των διϋπηρεσιακών θεματικών επιτροπών 

του Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας. Σχετικά με την επίτευξη των ποσοτικών στόχων που είχαν τεθεί, 

χρησιμοποιήθηκαν τα απαραίτητα στατιστικά στοιχεία που δόθηκαν από την Αστυνομία Κύπρου. Τα 

ευρήματα και συμπεράσματα του απολογισμού και της αξιολόγησης παρατίθενται στο Κεφάλαιο 4 

και στο Παράρτημα ΙΙ. 

 

2.2. Προεργασία για την επικαιροποίηση του Στρατηγικού Σχεδίου 2012-2020 

 

2.2.1. Η προεργασία που έγινε για την επικαιροποίηση του Στρατηγικού Σχεδίου 2012-2020, περιλάμβανε 

συγκέντρωση των αναγκαίων δεδομένων από την Κύπρο και το εξωτερικό, καθώς και μελέτη και 

καταγραφή των διεθνών βέλτιστων πρακτικών. Η αναλυτική περιγραφή και τα ευρήματα της 

προεργασίας αυτής παρατίθενται στο Κεφάλαιο 3. 

 

2.3. Διαμόρφωση πολιτικών και δράσεων για την περίοδο 2021-2030 

 

2.3.1. Το νέο στρατηγικό σχέδιο βασίζεται στην προσέγγιση του «Ασφαλούς Συστήματος» (“Safe System” 

approach), που αποτελεί τη φιλοσοφία της νέας πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) για τη 

δεκαετία 2021-2030, αλλά και την προσέγγιση που υιοθετείται διεθνώς ότι το «Ασφαλές Σύστημα» 

είναι το σύστημα οδικής κυκλοφορίας που αποτελείται από την οδική υποδομή, τα οχήματα και τους 

χρήστες των οδών. 

 

2.3.2. Επιγραμματικά, η προσέγγιση του «Ασφαλούς Συστήματος» στοχεύει σε ένα σύστημα οδικής 

κυκλοφορίας που να συγχωρεί τα ανθρώπινα λάθη των χρηστών του, τα οποία αναπόφευκτα θα 

συμβαίνουν, και να αποτρέπει την κατάληξη τους σε οδικές συγκρούσεις ή να περιορίζει τις συνέπειες 

των συγκρούσεων, ώστε αυτές να μην επιφέρουν θανάτους ή σοβαρούς τραυματισμούς. Αυτό 

επιτυγχάνεται με την εφαρμογή πολιτικών και την υλοποίηση δράσεων στους ακόλουθους 5 

βασικούς πυλώνες του «Ασφαλούς Συστήματος»: 

 

 Αποτελεσματική διαχείριση οδικής ασφάλειας 

 Ασφαλείς δρόμοι και κινητικότητα 

 Ασφαλή οχήματα 

 Ασφαλείς οδικοί χρήστες 

 Αποτελεσματική ανταπόκριση μετά την οδική σύγκρουση 
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2.3.3. Ως εκ τούτου, το νέο στρατηγικό σχέδιο περιλαμβάνει 28 επιμέρους πολιτικές και 158 στοχευμένες 

δράσεις, που εντάσσονται στους 5 πυλώνες του «Ασφαλούς Συστήματος» και συγκεκριμένα στους 

ακόλουθους τομείς: 

 Νομοθεσία και αστυνόμευση (επιβολή του νόμου) 

 Εκπαίδευση και εξέταση υποψηφίων οδηγών 

 Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού 

 Κυκλοφοριακή αγωγή στα σχολεία 

 Ασφαλέστερες οδικές υποδομές 

 Ασφαλέστερα οχήματα 

 Ανταπόκριση μετά την οδική σύγκρουση 

 Οργανωτική δομή για τη διαχείριση ασφάλειας του συστήματος οδικής κυκλοφορίας 

 

2.3.4. Η διαμόρφωση των προτεινόμενων πολιτικών και δράσεων που περιλαμβάνονται στο 

επικαιροποιημένο στρατηγικό σχέδιο έγινε στα πλαίσια σειράς συσκέψεων των θεματικών 

διϋπηρεσιακών επιτροπών του Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας και μέσω κατ’ ιδίαν διαβουλεύσεων 

με αρμοδίους των εμπλεκομένων υπηρεσιών. 

 

2.3.5. Οι πολιτικές και δράσεις που περιλαμβάνονται στο νέο στρατηγικό σχέδιο, αποτελούνται από όσες 

από τις υπάρχουσες στο τρέχον Στρατηγικό Σχέδιο 2012-2020 κρίθηκε σκόπιμο να παραμείνουν, 

αλλά και από πολλές άλλες που αντλήθηκαν από τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Τελική 

Έκθεση της Παγκόσμιας Δεκαετίας Δράσης για την Οδική Ασφάλεια, το ευρωπαϊκό πρόγραμμα 

οδικής ασφάλειας "Road Safety PIN”2, άλλες διεθνείς πηγές καθώς και από τις εισηγήσεις του 

Αυστραλιανού Πανεπιστημίου Monash. Βεβαίως, πολλές νέες πολιτικές και δράσεις αντλήθηκαν από 

τις εμπειρίες και την τεχνογνωσία των αρμοδίων από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες. 

  

                                                           
2PIN - The Road Safety Performance Index. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα αυτό είναι στην 
ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφάλειας Μεταφορών / EuropeanTransportSafetyCouncil 
(ETSC):https://etsc.eu/projects/pin/ 

https://etsc.eu/projects/pin/
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3. ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ 

ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ ΜΕ 

ΑΛΛΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

 

3.1. Προετοιμασία για την επικαιροποίηση του Στρατηγικού Σχεδίου 2012-2020 

 

3.1.1. Το παρόν Κεφάλαιο παρουσιάζει τα ευρήματα της προεργασίας που έγινε για την επικαιροποίηση 

του Στρατηγικού Σχεδίου Οδικής Ασφάλειας της Κυπριακής Δημοκρατίας 2012-2020, η οποία 

περιέλαβε τα ακόλουθα: 

 

 Καταγραφή βέλτιστων πρακτικών που εφαρμόζονται διεθνώς για πολιτικές και δράσεις οδικής 

ασφάλειας. 

 Σύγκριση των επιπέδων Οδικής Ασφάλειας στην Κύπρο με τα αντίστοιχα στην Ε.Ε. 

 Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης Οδικής Ασφάλειας στην Κύπρο. 

 Εξέταση της προόδου στη μείωση των οδικών θανάτων και τραυματισμών. 

 

 

3.2. Καταγραφή βέλτιστων πρακτικών που εφαρμόζονται διεθνώς 

 

3.2.1. Για το σχεδιασμό των πολιτικών και δράσεων που προτείνεται να  περιληφθούν στο νέο στρατηγικό 

σχέδιο, εκτός από την αξιολόγηση της σκοπιμότητας να διατηρηθούν αρκετές από αυτές που 

υπάρχουν στο τρέχον Στρατηγικό Σχέδιο 2012-2020, πολλές άλλες αντλήθηκαν από τη στρατηγική 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δεκαετία 2021-2030, την Τελική Έκθεση για την Παγκόσμια Δεκαετία 

Δράσης για την Οδική Ασφάλεια, το ευρωπαϊκό πρόγραμμα οδικής ασφάλειας Road Safety PIN, 

σχετικές εκθέσεις του ΟΟΣΑ3, άλλες διεθνείς πηγές καθώς και από  τις εισηγήσεις του Αυστραλιανού 

Πανεπιστημίου Monash. Τέλος, πολλές νέες πολιτικές και δράσεις αντλήθηκαν από τις εμπειρίες και 

την τεχνογνωσία των αρμοδίων από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες.  

 

3.3. Σύγκριση των επιπέδων Οδικής Ασφάλειας στην Κύπρο με τα αντίστοιχα Ευρωπαϊκά 

 

3.3.1. Μελετήθηκαν τα αποτελέσματα και τα ευρήματα μελετών σε επίπεδο Ε.Ε. για την οδική ασφάλεια, 

συγκεκριμένα οι εκθέσεις του ευρωπαϊκού προγράμματος  Road Safety PIN και  η ευρωπαϊκή βάση 

δεδομένων CARE4, οι οποίες περιλαμβάνουν συγκρίσεις της Κύπρου με τα υπόλοιπα κράτη μέλη 

της Ε.Ε. ως προς την Οδική Ασφάλεια. Τα κύρια συμπεράσματα από αυτές τις πηγές συνοψίζονται 

πιο κάτω. 

                                                           
3ΟΟΣΑ: Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Organisation for Economic Co-operation and 
Development – OECD) 
4CARE (Community Road Accident Database): βάση δεδομένων που συλλέγει και επεξεργάζεται στοιχεία για τα 
τροχαία ατυχήματα στα κράτη μέλη της Ε.Ε. 
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3.3.2. Ποσοστό μείωσης οδικών θανάτων 

 

 Στην Κύπρο, έχει επιτευχθεί μείωση κατά 18,3%στους οδικούς θανάτους μεταξύ 2010 και 2018. Στο 

σύνολο των 28κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ίδια περίοδο, σημειώθηκε μείωση 

20,7%, όπως φαίνεται στο γράφημα 1 πιο κάτω. 

 

 

Γράφημα1: Ποσοστά μείωσης οδικών θανάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 2010– 2018 

(Πηγή: 13th Road Safety PIN Report) 

 

 

Σημειώνεται ότι το 2019 παρατηρήθηκε αύξηση των οδικών θανάτων στην Κύπρο σε σχέση με το 

2018, οπότε η μείωση σε σχέση με το 2010, περιορίστηκε στο 13,3% (γράφημα 14 στην παράγραφο 

4.1.2). 

 

Σε ότι αφορά τους οδικούς θανάτους ανά εκατομμύριο πληθυσμού, το ποσοστό της Κύπρου το 2018  

ήταν 56,7%, ενώ το αντίστοιχο μέσο ποσοστό των 28 κρατών μελών της Ε.Ε. ήταν 49,1%. Το 

χαμηλότερο ποσοστό στην Ε.Ε. το 2018 κατείχε το Ηνωμένο Βασίλειο, με 27,5%. Με το ποσοστό 

που κατέγραψε η Κύπρος κατέλαβε την 17η θέση στην Ε.Ε., όπως φαίνεται στο γράφημα 2 πιο κάτω. 
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Γράφημα 2: Οδικοί θάνατοι ανά εκατομμύριο πληθυσμού το 2018 

 (και για το 2010, για σκοπούς σύγκρισης) 

(Πηγή: 13thRoadSafetyPINReport) 

 

3.3.3. Ποσοστό θανάτων ανά κατηγορία δρόμου / περιοχή 

 

 Σύμφωνα με στοιχεία από την έκθεση PIN Flash 375, κατά την τριετία 2015-2017,η Κύπρος 

κατέγραψε το ψηλότερο ποσοστό οδικών θανάτων σε αστικούς δρόμους στην Ε.Ε. με 70%, ενώ ο 

μέσος όρος της Ε.Ε. ήταν 38%, όπως φαίνεται στο γράφημα 3 πιο κάτω. 

 

Γράφημα 3: Ποσοστό οδικών θανάτων  ανά κατηγορία δρόμου (2015-2017) 

(Πηγή:PIN Flash 37) 

 

  

                                                           
5 PIN Flash Report 37, “SAFER ROADS, SAFER CITIES: HOW TO IMPROVE URBAN ROAD SAFETY IN THE EU”, ETSC June 
2019, https://etsc.eu/wp-content/uploads/PIN-FLASH-37-FINAL.pdf 
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Ακόμα πιο ψηλό είναι το ποσοστό της Κύπρου στους σοβαρούς τραυματισμούς στους αστικούς 

δρόμους, το οποίο ανέρχεται στο 86%, ενώ ο μέσος όρος της Ε.Ε. είναι 50%. 

 

Η συντριπτική πλειονότητα των νεκρών σε αστικούς δρόμους, γενικά στην Ε.Ε. αλλά και στην Κύπρο, 

είναι ευάλωτοι χρήστες των δρόμων, δηλαδή πεζοί, ποδηλάτες και μοτοσικλετιστές/ 

μοτοποδηλατιστές, οι οποίοι  αποτελούν το 70% του συνόλου των θανάτων σε αστικούς δρόμους σε 

επίπεδο Ε.Ε., για την τριετία 2015-2017.Την πλειονότητα των αστικών οδικών θανάτων, τόσο στην 

Ε.Ε. όσο και στην Κύπρο, αποτέλεσαν οι πεζοί με ποσοστά 39% και 35% (παρ. 3.4.2.2 πιο κάτω). 

Ωστόσο, στην Κύπρο είχαμε το ιδιαίτερα αυξημένο ποσοστό 31% σε θανάτους 

μοτοσικλετιστών/μοτοποδηλατιστών σε αστικούς δρόμους, σε σύγκριση με το 19% του μέσου όρου 

της Ε.Ε.  Το ποσοστό της Κύπρου ήταν το 2ο ψηλότερο στην Ε.Ε. (γράφημα 4 πιο κάτω). 

 

 

Γράφημα 4: Ποσοστό οδικών θανάτων σε αστικούς δρόμους, κατά κατηγορία οδικών χρηστών (2015-2017) 

(Πηγή:PIN Flash 37) 

 

 

Η εικόνα είναι επίσης δυσμενής για τους σοβαρούς τραυματισμούς  

μοτοσικλετιστών/μοτοποδηλατιστών, αφού το ποσοστό για την Κύπρο είναι 42%, σε σύγκριση με 

22% της Ε.Ε. 

 

Στον όρο “αστικοί δρόμοι” περιλαμβάνονται όλοι οι δρόμοι σε δομημένες περιοχές(built-up areas), 

στις πόλεις ή στις κοινότητες. Επιπρόσθετα, ένας αστικός δρόμος έχει μέγιστο όριο ταχύτητας 65 

χλμ/ώρα. 

 

 

3.3.4. Θάνατοι ανά μέσο διακίνησης  

 

Σύμφωνα με τις στατιστικές οδικών συγκρούσεων της Ε.Ε. για το 2017 (CARE), το 46% του συνόλου των 
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θανάτων σε οδικές συγκρούσεις ήταν οδηγοί ή επιβάτες αυτοκινήτων, ενώ στην Κύπρο το ποσοστό αυτό 

ανήλθε στο 21,7%. 

 

Το αντίστοιχο ποσοστό της Ε.Ε. για τους οδηγούς και επιβάτες μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων ανήλθε 

το 2017 στο 17,7% ενώ στην Κύπρο το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 26,1%. 

 

Η σύγκριση της Κύπρου με την υπόλοιπη Ε.Ε. αναδεικνύει ότι οι οδικοί θάνατοι πεζών είναι περισσότεροι 

στην Κύπρο. Ο σχετικός μέσος όρος στα κράτη μέλη της Ε.Ε. το 2017 ήταν 21,4%, ενώ της Κύπρου ήταν 

30,4%. 

 

Από στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου (περίοδος 2015-2017) και από την έκθεση PIN Flash 

386, η μεγάλη πλειονότητα των νεκρών πεζών στην Κύπρο είναι άτομα άνω των 65 ετών, (67% του 

συνόλου των νεκρών πεζών για την περίοδο 2015-2017), ενώ το αντίστοιχο ποσοστό της Ε.Ε. είναι 47%. 

Η συντριπτική πλειονότητα των οδικών θανάτων πεζών καταγράφεται στις κατοικημένες περιοχές 

(αστικούς δρόμους), τόσο στην Κύπρο, όσο και στα υπόλοιπα κράτη μέλη της Ε.Ε. Το ποσοστό των 

οδικών θανάτων πεζών που καταγράφεται στις κατοικημένες περιοχές ανέρχεται στο 70,3% στην Ε.Ε., 

ενώ στην Κύπρο το αντίστοιχο ποσοστό είναι ι87% και είναι το 2ο ψηλότερο στην Ε.Ε. 

 

3.3.5. Θάνατοι ανά ηλικιακή ομάδα 

 

Από στοιχεία του CARE για το 2017, στο σύνολο της Ε.Ε., η ηλικιακή ομάδα με τους περισσότερους 

οδικούς θανάτους, είναι αυτή μεταξύ 25 και 49 ετών, με ποσοστό 34,8%. Στην Κύπρο, η ομάδα αυτή 

κατέγραψε το 26,1% των οδικών θανάτων το 2017. 

 

Ποσοστό 26,1% κατέγραψε επίσης η Κύπρος το 2017 για την ηλικιακή ομάδα μέχρι 24 ετών, ενώ 

για την Ε.Ε., το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 17,2%. 

 

Για τις ηλικίες μεταξύ 50 και 64, το ποσοστό της Ε.Ε. ήταν 20,7% και της Κύπρου 17,4%. 

Τέλος, για τα άτομα 65 ετών και άνω, το ποσοστό της Ε.Ε. ήταν 27,3%, ενώ το αντίστοιχο της 

Κύπρου 30,4%. 

 

3.3.6. Θάνατοι ανά φύλο 

 

Από στοιχεία του CARE για το 2017, το ποσοστό των οδικών θανάτων ανδρών ανήλθε στο 76,2%, 

ενώ στην Κύπρο στο 78,3%. 

 

Το αντίστοιχο ποσοστό για τις γυναίκες ήταν στην Ε.Ε.23,8%, ενώ στην Κύπρο 21,7%. 

 

 

 

 

                                                           
6PIN Flash Report 38, “HOW SAFE ISWALKING AND CYCLINGIN EUROPE?”, ETSC January 2020, https://etsc.eu/wp-
content/uploads/PIN-Flash-38_FINAL.pdf 

https://etsc.eu/wp-content/uploads/PIN-Flash-38_FINAL.pdf
https://etsc.eu/wp-content/uploads/PIN-Flash-38_FINAL.pdf
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3.4. Υφιστάμενη κατάσταση Οδικής Ασφάλειας στην Κύπρο 

 

3.4.1. Από τη μελέτη των δεδομένων οδικής ασφάλειας στην Κύπρο, αναδεικνύονται κάποια βασικά 

προβλήματα, τα οποία χρήζουν ιδιαίτερης αντιμετώπισης και προτεραιότητας. Επιγραμματικά, τα 

θέματα αυτά είναι τα ακόλουθα: 

 Η μεγάλη πλειονότητα των οδικών θανάτων και σοβαρών τραυματισμών συμβαίνει σε 

αστικούς δρόμους, δηλαδή σε δομημένες/κατοικημένες περιοχές, στις πόλεις και στα 

χωριά. 

 Πολύ ψηλό ποσοστό θανάτων μοτοσικλετιστών και μοτοποδηλατιστών. 

 Πολύ ψηλά ποσοστά θανάτων και σοβαρών τραυματισμών μοτοσικλετιστών και 

μοτοποδηλατιστών σε αστικούς δρόμους. 

 Πολύ μεγάλο ποσοστό θανάτων πεζών, ενώ οι μετακινήσεις που γίνονται πεζή είναι πολύ 

περιορισμένες. 

 Πολύ ψηλό ποσοστό οδικών θανάτων ηλικιωμένων πεζών. 

 Ιδιαίτερα ψηλά ποσοστά οδικών θανάτων νεαρών οδηγών και ιδιαίτερα ανδρών, τόσο 

οδηγών αυτοκινήτων, όσο  και μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων. 

 Πολύ μεγάλο ποσοστό οδικών θανάτων αλλοδαπών που διαμένουν στην Κύπρο. 

 Γενική απειθαρχία στους κανόνες οδικής κυκλοφορίας, με εκτεταμένη παραβίαση των 

ορίων ταχύτητας, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ αλλά και ναρκωτικών, παραβίαση του 

κόκκινου σηματοδότη, μη χρήση ζώνης ασφάλειας ιδιαίτερα στα πίσω καθίσματα, μη χρήση 

παιδικών συστημάτων συγκράτησης, μη χρήση κράνους, χρήση κινητού χωρίς ελεύθερα 

χέρια και εκτεταμένη παράνομη στάθμευση. 

 

3.4.2. Πιο κάτω παρατίθενται τα κυριότερα στατιστικά στοιχεία που παρουσιάζουν την εικόνα της 

υφιστάμενης κατάστασης οδικής ασφάλειας στην Κύπρο. 

 

3.4.2.1. Αριθμός οδικών συγκρούσεων και σοβαρότητα 

Στο γράφημα5,πιο κάτω παρουσιάζεται ο αριθμός των οδικών συγκρούσεων την περίοδο 2015-

2019, ανά έτος και ανά κατηγορία σοβαρότητας (θανατηφόρο, σοβαροί και ελαφρείς τραυματισμοί, 

υλικές ζημιές). Από το γράφημα φαίνεται ότι ειδικά μετά το 2016, παρατηρείται μείωση στο σύνολο 

των οδικών συγκρούσεων, κάτι που οφείλεται στη μείωση του αριθμού οδικών συγκρούσεων με 

ελαφρά τραυματισμένους. Μετά το 2017 παρατηρείται σημαντική μείωση του αριθμού των σοβαρά 

τραυματισμένων. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο αριθμός των θανατηφόρων οδικών συγκρούσεων δεν έχει 

μεταβληθεί σημαντικά την περίοδο 2015-2019 και κυμαίνεται μεταξύ 44 και 56, δηλαδή γύρω από το 

50 ανά έτος. Έχει όμως παρατηρηθεί σημαντική μείωση των τραυματισμών (σοβαρών και ελαφρών) 

τα έτη 2018 και 2019 σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη (2015-17). Στο γράφημα 6, 

παρουσιάζονται τα αντίστοιχα ποσοστά κάθε κατηγορίας σοβαρότητας, επί του συνόλου των οδικών 

συγκρούσεων ανά έτος. Μελετώντας τα ποσοστά αυτά στο γράφημα 6, επιβεβαιώνεται ότι, παρόλες 

τις διαφορές στο συνολικό αριθμό οδικών συγκρούσεων ανά έτος, η σύσταση τους παραμένει 

πρακτικά σταθερή, ειδικά στην περίοδο 2018-2019. 
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Γράφημα 5: Αριθμός οδικών συγκρούσεων ανά έτος και ανά κατηγορία σοβαρότητας (2015-

2019). 

Πηγή: Αστυνομία Κύπρου 

 

Γράφημα 6:Σοβαρότητα οδικών συγκρούσεων – ποσοστά επί του συνολικού αριθμού 

οδικών συγκρούσεων (2015-2019). 

Πηγή: Αστυνομία Κύπρου 

 

3.4.2.2. Αστικοί Δρόμοι 

 

Κατά την τριετία 2017-2019, το ποσοστό των θανατηφόρων οδικών συγκρούσεων σε αστικούς 

δρόμους (κατοικημένες περιοχές) ανήλθε στο 63,5%, ενώ το ποσοστό των σοβαρών τραυματισμών 
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κατά την ίδια περίοδο ήταν πάνω από 80%.Από στοιχεία της τριετίας 2015-2017, καταγράφηκε 

ποσοστό 31% σε θανάτους μοτοσικλετιστών/μοτοποδηλατιστών σε αστικούς δρόμους, που είναι 

ιδιαίτερα ψηλό σε σύγκριση με το 19% του μέσου όρου της Ε.Ε.. Το ποσοστό της Κύπρου ήταν το 

2ο ψηλότερο στην Ε.Ε. 

 

 

Γράφημα 7- Θανατηφόρες οδικές συγκρούσεις ανάλογα με την περιοχή στην οποία συνέβηκαν 

(κατοικημένη ή μη κατοικημένη περιοχή) 

(Πηγή: Αστυνομία Κύπρου) 

 

3.4.2.3. Πεζοί 

 

Κατά την τριετία 2017-2019, το ποσοστό των οδικών θανάτων πεζών ανήλθε στο 23,5%, που είναι 

ιδιαίτερα ψηλό, δεδομένου ότι, οι διακινήσεις πεζών είναι πολύ περιορισμένες (γράφημα 8). 

 

Η μεγάλη πλειονότητα των οδικών θανάτων πεζών στην Κύπρο καταγράφεται σε αστικούς 

δρόμους και το ποσοστό στο σύνολο των οδικών θανάτων πεζών,  κατά την τριετία 2016-

2018,ανήλθε στο 87%. 

 

 

3.4.2.4. Μοτοσικλετιστές και μοτοποδηλάτες 

 

Κατά την τριετία 2017-2019, όπως φαίνεται στο γράφημα 8 πιο κάτω, το ποσοστό των οδικών 

θανάτων οδηγών και επιβατών μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων ανήλθε στο 31,4%, που είναι 

εξαιρετικά ψηλό, δεδομένου ότι το ποσοστό των οχημάτων αυτών στον οχηματικό στόλο στην Κύπρο 

δεν υπερβαίνει το 5%, σύμφωνα με στοιχεία του Τμήματος Οδικών Μεταφορών. 

 

Μη 

κατοικημένη 
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Γράφημα 8- Οδικοί θάνατοι ανά τύπο οδικού χρήστη(ιδιότητα θύματος) 

(Πηγή : Αστυνομία Κύπρου) 

 

 

3.4.2.5. Οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ 

 

Η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ καταγράφεται από την Αστυνομία Κύπρου ως η δεύτερη αιτία 

πρόκλησης θανατηφόρων οδικών συγκρούσεων(γράφημα 9). 

 

Γράφημα 9– Αίτια θανατηφόρων οδικών συγκρούσεων 2017-2019  

(Πηγή : Αστυνομία Κύπρου) 
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3.4.2.6. Ταχύτητα 

 

Η ταχύτητα θεωρείται διεθνώς ως ο βασικότερος παράγοντας πρόκλησης οδικών συγκρούσεων. 

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται σε σχετική ανάρτηση του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Οδικής 

Ασφάλειας (ERSO), 

 

“Speed is at the core of the road safety problem. In fact, speed is involved in all accidents: no 

speed, no accidents”. (European Road Safety Observatory - ERSO) 

 

Δυστυχώς, οι ποινές που επιβάλλονται στην Κύπρο για την παραβίαση των ορίων ταχύτητας, καθώς 

και η σχετικά χαμηλή συχνότητα στοχευμένων αστυνομικών ελέγχων δεν αποθαρρύνουν 

αποτελεσματικά την υπέρβαση των ορίων. Επίσης, εφαρμόζεται ένα ιδιαίτερα ψηλό περιθώριο 

ανοχής  στην παραβίαση των ορίων ταχύτητας, σε σχέση με τις πρακτικές στα άλλα κράτη μέλη της 

Ε.Ε. 

 

Η παραβίαση των ορίων ταχύτητας είναι εκτεταμένη και χαρακτηριστικά παρατίθενται τα ακόλουθα 

στοιχεία που συνέλεξε το Τμήμα Δημοσίων Έργων. 

 

Στις αστικές περιοχές (κατοικημένες περιοχές πόλεων και χωριών), ποσοστό οδηγών πέραν του 37% 

παραβιάζει το όριο ταχύτητας των 50 χλμ/ώρα, σε υπεραστικούς/αγροτικούς δρόμους το ποσοστό 

των οδηγών που παραβιάζει το όριο ταχύτητας των 80 χλμ/ώρα είναι περίπου 19% ενώ στους 

αυτοκινητόδρομους ποσοστό οδηγών πέραν του 64% παραβιάζει το όριο ταχύτητας των 100 

χλμ/ώρα. Αξίζει να σημειωθεί ότι η υπέρβαση του ορίου ταχύτητας σε αστικούς δρόμους σε ποσοστό 

πάνω από το 30% του ορίου ταχύτητας είναι ιδιαίτερα ανησυχητική.  

 

3.4.2.7. Χρήση ζώνης ασφάλειας και παιδικών συστημάτων συγκράτησης 

 

 Από παρατηρήσεις της Αστυνομίας στο οδικό δίκτυο, διαπιστώνεται πως η χρήση ζώνης ασφάλειας 

δεν είναι στα επιθυμητά επίπεδα στα μπροστινά καθίσματα και είναι ακόμα πιο περιορισμένη στα 

πίσω καθίσματα. Επίσης περιορισμένη είναι η χρήση παιδικών συστημάτων συγκράτησης. Αν και 

δεν υπάρχουν πρόσφατα στατιστικά στοιχεία για τα ποσοστά χρήσης ζώνης ασφάλειας και παιδικών 

συστημάτων συγκράτησης, ειδικά για τη ζώνη ασφάλειας ιδιαίτερα αρνητική είναι η εικόνα σχετικά με 

τη (μη) χρήση της από τους νεκρούς σε οδικές συγκρούσεις: κατά την τριετία 2017-2019, ποσοστό 

55,6% δεν έφεραν ζώνη (γράφημα 10). 
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Γράφημα 10- Χρήση ζώνης ασφάλειας 

(Πηγή : Αστυνομία Κύπρου) 

 

3.4.2.8. Χρήση προστατευτικού κράνους 

 

 Επίσης από παρατηρήσεις της Αστυνομίας στο οδικό δίκτυο, διαπιστώνεται πως η χρήση 

προστατευτικού κράνους από μοτοσικλετιστές και μοτοποδηλάτες, είναι χαμηλότερη του επιθυμητού. 

Επίσης παρατηρείται σημαντικό ποσοστό οδηγών και επιβατών μηχανοκινήτων δίκυκλων, που 

φέρουν κράνος που δεν είναι κατάλληλα προσδεμένο. Δεν υπάρχουν οποιαδήποτε σχετικά 

στατιστικά στοιχεία, ωστόσο ενδεικτική είναι η εικόνα από το ποσοστό μη χρήσης κράνους ανάμεσα 

στους νεκρούς, που ανήλθε κατά την τριετία 2017-2019 στο 43,75% (γράφημα 11). Σημειώνεται πως 

στον τίτλο του γραφήματος 11, ο όρος «μοτοσικλέτα» περιλαμβάνει και τα μοτοποδήλατα, καθώς και 

άλλα μηχανοκίνητα οχήματα όπου οι οδηγοί και επιβάτες οφείλουν να φέρουν κράνος. 

 

Γράφημα 11- Χρήση προστατευτικού κράνους 

(Πηγή : Αστυνομία Κύπρου) 
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3.4.2.9. Οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών 

 

 Το 2018 τέθηκε σε εφαρμογή νομοθεσία σχετικά με τον οδικό έλεγχο της οδήγησης υπό την επήρεια 

ναρκωτικών. Από τη σχετική νομοθεσία, επιτρέπεται ο δειγματοληπτικός έλεγχος. Ωστόσο, οι έλεγχοι 

που διεξάγονται από την Αστυνομία είναι ως επί το πλείστον στοχευμένοι. Σε σύνολο 690 

στοχευμένων ελέγχων που έγιναν κατά το 2019, ποσοστό 80,9% των οδηγών βρέθηκαν να είναι υπό 

την επήρεια ναρκωτικών ουσιών, ενώ σε ακόμα 2,2% των ελέγχων καταγράφηκε άρνηση 

παραχώρησης δείγματος. 

 

3.4.2.10. Αλλοδαποί που διαμένουν στην Κύπρο 

 

 Ιδιαίτερα ψηλό και δυσανάλογο με το ποσοστό των αλλοδαπών πολιτών που διαμένουν στην Κύπρο, 

είναι το ποσοστό εμπλοκής τους σε οδικές συγκρούσεις. Χαρακτηριστικά παρατίθεται το ποσοστό 

των οδικών θανάτων αλλοδαπών πολιτών που διαμένουν στην Κύπρο σε σχέση με το σύνολο των 

οδικών θανάτων στην Κύπρο, που ανήλθε κατά την τριετία 2017-2019 στο 27,3% (γράφημα 12). Από 

τα διαθέσιμα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, το ποσοστό των αλλοδαπών πολιτών που 

διέμεναν στην Κύπρο κατά το 2018 ήταν 17,8%. 

 

Γράφημα 12– Εγγεγραμμένοι αλλοδαποί και Κύπριοι πολίτες που διαμένουν στην Κύπρο 

(Πηγή : Αστυνομία Κύπρου) 

3.5. Η πρόοδος στη μείωση των θυμάτων 

 

 Όπως φαίνεται στο γράφημα 13, οι αριθμοί των οδικών θανάτων στην Κυπριακή Δημοκρατία άρχισαν 

να μειώνονται σημαντικά μετά τη δεκαετία 1990-2000, όπου καταγράφονταν ετήσιες απώλειες 

αρκετά πάνω από τους 100 νεκρούς. Ο μικρότερος αριθμός οδικών θανάτων, από την σύσταση της 

Κυπριακής Δημοκρατίας, καταγράφηκε το 2013, με 44 νεκρούς. Δυστυχώς, όμως, τα τελευταία 8 

χρόνια παρατηρείται στασιμότητα στους αριθμούς των οδικών θανάτων, οι οποίοι αυξομειώνονται 

γύρω από τους 50 ανά έτος. Η μείωση στους οδικούς θανάτους το 2019 σε σχέση με το 2010, ήταν 

μόλις 13,3%. 

Μη Κύπριοι; 27,27%
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Γράφημα 13- Εξελικτική πορεία οδικών θανάτων στην Κύπρο (1960-2019) 

(Πηγή: Αστυνομία Κύπρου) 

 

Η εικόνα είναι σαφώς καλύτερη για τους οδικούς τραυματισμούς, από το 2010 μέχρι το 2019 

καταγράφηκε μείωση 61,8%. Σχετικά με τους σοβαρούς τραυματισμούς, την ίδια περίοδο 

καταγράφηκε μείωση 42,0%(γράφημα 15 στην παράγραφο 4.1.3 πιο κάτω). 
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4. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 2012-2020 

 

4.1. Η πρόοδος στην επίτευξη των στόχων 

 

4.1.1. Ο γενικός ποσοτικός στόχος του Στρατηγικού Σχεδίου Οδικής Ασφάλειας της Κυπριακής 

Δημοκρατίας για την περίοδο 2012-2020, ήταν η μείωση κατά 50% των οδικών θανάτων και των 

τραυματισμών, σε σχέση με τον αριθμό οδικών θανάτων και τραυματισμών που καταγράφηκαν το 

2010. 

 

4.1.2. Όπως φαίνεται και στο γράφημα 14, ο στόχος του τρέχοντος Στρατηγικού Σχεδίου για τους οδικούς 

θανάτους δεν αναμένεται να επιτευχθεί, αφού οι αριθμοί από το 2013 μέχρι και το 2019 

αυξομειώνονται γύρω από ένα μέσο όρο 50 θανάτων το χρόνο. Σημειώνεται πως ο στόχος για το 

2020 είναι 30 οδικοί θάνατοι και το 2019 καταγράφηκαν 52 οδικοί θάνατοι. 

 

 

Γράφημα 14– Εξέλιξη στους οδικούς θανάτους σε σχέση με το στόχο για το 2020 

(Πηγή : Αστυνομία Κύπρου) 

 

4.1.3. Ο στόχος για τους οδικούς τραυματισμούς, ελαφρούς και σοβαρούς, έχει ήδη επιτευχθεί, αφού το 

2019 καταγράφηκε μείωση 61,8%, σε σχέση με το 2010 (γράφημα 15). Ειδικά για τους σοβαρούς 

τραυματισμούς, καταγράφεται μια μικρότερη μείωση, αφού το 2019 καταγράφηκε μείωση 42% σε 

σχέση με το 2010. 
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Γράφημα 15- Εξέλιξη στους οδικούς τραυματισμούς σε σχέση με το στόχο του 2020 

(Πηγή : Αστυνομία Κύπρου) 

 

4.1.4. Στο τρέχον Στρατηγικό Σχέδιο τέθηκαν επίσης τέσσερις εξειδικευμένοι στόχοι, οι οποίοι παρατίθενται 

πιο κάτω, με το σχετικό απολογισμό μέχρι το τέλος του 2019 να έχει ως εξής : 

 

Στόχος 1 : Μείωση κατά 60% του αριθμού θανάτων ή τραυματισμών πεζών και οδηγών 

ποδηλάτων από οδικές συγκρούσεις, δηλαδή σε 102 μέχρι το 2020, βάσει των 

αποτελεσμάτων του 2010 όπου σημειώθηκαν 254 θάνατοι και τραυματισμοί. 

 

 Μέχρι το 2019, καταγράφηκε μείωση κατά 52,8%, που είναι πολύ κοντά στο 53,9% που 

απαιτούνταν για την επίτευξη του στόχου. 

 

Στόχος 2 :  Μείωση κατά 60% του αριθμού θανάτων ή τραυματισμών από οδικές συγκρούσεις, 

των χρηστών του οδικού δικτύου ηλικίας κάτω των 14 ετών, δηλαδή σε 42 μέχρι το 2020, 

βάσει των αποτελεσμάτων του 2010 όπου σημειώθηκαν 105 θάνατοι και τραυματισμοί. 

 

 Μέχρι το 2019, καταγράφηκε μείωση κατά 70,5% των θανάτων και τραυματισμών, και 

υπερκαλύφθηκε ο στόχος. 

 

Στόχος 3 :  Μείωση κατά 60% του αριθμού θανάτων ή τραυματισμών από οδικές συγκρούσεις, 

των αλλοδαπών, δηλαδή σε 184 μέχρι το 2020, βάσει των αποτελεσμάτων του 2010 όπου 

σημειώθηκαν 460 θάνατοι και τραυματισμοί. 

 

 Μέχρι το 2019, καταγράφηκε μείωση κατά 60,9% των θανάτων και τραυματισμών, και 

υπερκαλύφθηκε ο στόχος. 

 

 Στόχος 4 :  Μείωση κατά 60% του αριθμού θανάτων ή τραυματισμών από οδικές συγκρούσεις, 

των οδηγών οχημάτων και μηχανοκίνητων δίκυκλων ηλικίας κάτω των 25 ετών, δηλαδή σε 5 
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μέχρι το 2020, βάσει των αποτελεσμάτων του 2010 όπου σημειώθηκαν 12 θάνατοι. 

 

 Μέχρι το 2019, καταγράφηκε μείωση κατά 41,7% στους θανάτους και 67,1% στο σύνολο 

των θυμάτων  (θανάτους και τραυματισμούς) , που υπολείπεται σημαντικά από το 53,9% 

που απαιτούνταν για την επίτευξη του στόχου. Όμως καταγράφηκε μείωση 67,1% στο 

σύνολο των θυμάτων (θανάτους και τραυματισμούς) και υπερκαλύφθηκε ο συγκεκριμένος 

στόχος. 

 

4.2. Απολογισμός της υλοποίησης των πολιτικών 

 

4.2.1. Στο τρέχον Στρατηγικό Σχέδιο, καθορίστηκαν οι ακόλουθοι 9 τομείς πολιτικής : 

 

 Γενική Πολιτική  

 Ασφάλεια για τους ευάλωτους χρήστες του οδικού δικτύου  

 Νομοθεσία, Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας και επιβολή του νόμου  

 Εκπαίδευση και εξέταση οδηγών  

 Εκπαίδευση, Δημοσιότητα και Ευαισθητοποίηση για την Οδική Ασφάλεια 

 Ασφαλέστεροι δρόμοι και κινητικότητα  

 Ανταπόκριση μετά την οδική σύγκρουση  

 Ασφαλέστερα οχήματα  

 Οργανωτική Δομή και λειτουργία  

 

4.2.2. Για τον κάθε τομέα, καθορίστηκαν συγκεκριμένες πολιτικές, οι οποίες παρατίθενται πιο κάτω, με το 

σχετικό απολογισμό μέχρι σήμερα. Σημειώνεται πως παρατίθεται επιγραμματικός απολογισμός, με 

τις λεπτομέρειες να καταγράφονται στους πίνακες των δράσεων στο Παράρτημα ΙΙ. 

 

4.2.3. Γενική Πολιτική 

Συνολικά οι ακόλουθες τρεις Πολιτικές περιλαμβάνονται σε αυτό τον τομέα :  

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ P1: Υποστήριξη της ανάγκης για ενσωμάτωση της Οδικής Ασφάλειας στην ευρύτερη 

πολιτική ατζέντα περιλαμβανομένων των πολιτικών για τη δημόσια υγεία, το περιβάλλον, την 

εκπαίδευση της νεολαίας και καταπολέμηση των ναρκωτικών ουσιών. 

 

 Απολογισμός: Καταβλήθηκαν προσπάθειες, όμως αυτές πρέπει να συνεχιστούν και να 

εντατικοποιηθούν κατά την επόμενη στρατηγική περίοδο 2021-2030. 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ P2: Υποστήριξη και προώθηση της ασφαλούς μετακίνησης πεζών και ποδηλάτων ως 

ξεχωριστών μέσων μετακίνησης και ως αναπόσπαστων τμημάτων του συστήματος μεταφοράς, για 

υποστήριξη της υγείας, της βιώσιμης κινητικότητας καθώς και ευρύτερων οικονομικών στόχων. 

 

 Απολογισμός: Υλοποιήθηκαν αρκετά μέτρα στα πλαίσια αυτής της Πολιτικής, σε ό,τι αφορά 

την εκπόνηση Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, την κατασκευή ασφαλέστερων 
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οδικών υποδομών και ειδικών διευκολύνσεων για πεζούς και ποδηλάτες, καθώς και την 

ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού. 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ P3: Εντατικοποίηση των προσπαθειών για χρηματοδότηση των μέτρων για την Οδική 

Ασφάλεια, μέσω των πόρων που παρέχονται για μέτρα που αφορούν άλλες πολιτικές, όπως τη 

μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης τη βελτίωση της μετακίνησης των ατόμων με ειδικές 

ανάγκες, της υγείας και το περιβάλλον στις περιπτώσεις που τα μέτρα για την Οδική Ασφάλεια μπορεί 

να θεωρηθεί ότι συμβάλλουν στην επίτευξη των ευρύτερων στόχων πολιτικής, χωρίς να τίθεται σε 

κίνδυνο η κατανομή της χρηματοδότησης για ειδικά μέτρα για την Οδική Ασφάλεια. 

 

 Απολογισμός: Δεν υπήρξε ουσιαστική δραστηριότητα για την υλοποίηση αυτής της Πολιτικής. 

 

 

4.2.4. Ασφάλεια για τους ευάλωτους χρήστες του οδικού δικτύου  

Σε αυτό τον τομέα περιλαμβάνεται μόνο η ακόλουθη Πολιτική:  

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ V1: Υποστήριξη της παροχής υποδομών και μέτρων για βελτίωση και προώθηση της 

ασφάλειας των ευάλωτων χρηστών του οδικού δικτύου  

 Απολογισμός: Υλοποιήθηκαν αρκετά μέτρα στα πλαίσια αυτής της Πολιτικής, σε όλους τους 

σχετικούς τομείς δράσεων. 

 

4.2.5. Νομοθεσία, Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας και επιβολή του Νόμου 

Σε αυτό τον τομέα περιλαμβάνονται τρεις Πολιτικές ως εξής:  

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ L1: Αύξηση της εγρήγορσης και της συμμόρφωσης όλων των χρηστών του οδικού 

δικτύου της Κυπριακής Δημοκρατίας σε σχέση με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, μέσω ενός 

συνδυασμού από νομοθετικές αλλαγές και δράσεις επιβολής του νόμου. 

 

 Απολογισμός: Υλοποιήθηκε σειρά νομοθετικών αλλαγών και δράσεων επιβολής του Νόμου 

και επιβάλλεται η συνέχιση και εντατικοποίηση κατά την επόμενη στρατηγική περίοδο. 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ L2: Προώθηση της χρήσης των υφιστάμενων και των νέων τεχνολογιών όσον αφορά την 

επιβολή του νόμου για την υποστήριξη των στόχων που τέθηκαν σχετικά με την Οδική Ασφάλεια. 

 

 Απολογισμός: Εφαρμόστηκε σε κάποιο βαθμό η Πολιτική αυτή, με την εξασφάλιση από την 

Αστυνομία συστημάτων αυτόματης αναγνώρισης πινακίδων εγγραφής, καθώς και 

εξοπλισμού για τον οδικό έλεγχο της οδήγησης υπό την επήρεια ναρκωτικών. 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ L3: Ορισμός ορίων ταχύτητας ανάλογα με το χαρακτήρα και τη λειτουργία της κάθε 

περιοχής και αντιμετώπιση του προβλήματος υπέρβασης του ορίου ταχύτητας όπου αυτό συμβαίνει. 

 

 Απολογισμός : Δεν εφαρμόστηκε η Πολιτική αυτή. 
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4.2.6. Εκπαίδευση και Εξέταση οδηγών 

Δύο Πολιτικές περιλαμβάνονται σε αυτό τον τομέα, ως εξής: 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ DT1: Εξασφάλιση πρόσβασης σε ολοκληρωμένες ευκαιρίες εκπαίδευσης υψηλού 

επιπέδου εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας ώστε να εξασφαλιστεί ότι όλοι οι χρήστες του οδικού 

δικτύου είναι επαρκώς εφοδιασμένοι με τα κατάλληλα προσόντα που απαιτούνται για την ασφαλή 

χρήση του οδικού δικτύου. 

 

 Απολογισμός: Δεν εφαρμόστηκε η Πολιτική σε ό,τι αφορά την παρεχόμενη εκπαίδευση. 

Εφαρμόστηκαν κάποια μέτρα σε ό,τι αφορά το επίπεδο των εξεταστών υποψηφίων οδηγών. 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ DT2: Δημιουργία προγράμματος με μέτρα για την ενίσχυση του τρόπου εκπαίδευσης και 

εξέτασης των οδηγών, ώστε να καλλιεργηθεί μια κουλτούρα συνεχούς και δια βίου μάθησης. 

 

 Απολογισμός: Δεν λήφθηκαν ουσιαστικά μέτρα για την εφαρμογή της Πολιτικής αυτής. 

Προωθείται όμως, η δημιουργία Σχολής Επιμόρφωσης Παραβατών Οδηγών. 

 

4.2.7. Εκπαίδευση, Δημοσιότητα και Ευαισθητοποίηση για την Οδική Ασφάλεια  

Δύο Πολιτικές περιλαμβάνονται σε αυτό τον τομέα, ως εξής:  

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ Ε1: Βελτίωση της πρόσβασης στην εκπαίδευση και στις δράσεις ευαισθητοποίησης για 

την Οδική Ασφάλεια καθώς και στις ευκαιρίες εκπαίδευσης για όλους τους χρήστες του οδικού 

δικτύου, ανεξαρτήτως ηλικίας και εθνικότητας. 

 

 Απολογισμός: Καταβλήθηκαν προσπάθειες, όμως αυτές πρέπει να συνεχιστούν και να 

εντατικοποιηθούν κατά την επόμενη στρατηγική περίοδο 2021-2030. 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ Ε2: Εφαρμογή μέτρων που αποσκοπούν στην αλλαγή της κακής νοοτροπίας και 

αντιλήψεων για την Οδική Ασφάλεια που επικρατεί στην Κυπριακή Δημοκρατία. 

 

 Απολογισμός: Καταβλήθηκαν προσπάθειες, όμως αυτές πρέπει να συνεχιστούν και να 

εντατικοποιηθούν κατά την επόμενη στρατηγική περίοδο 2021-2030. 

 

 

4.2.8. Ασφαλέστεροι δρόμοι και κινητικότητα 

Δύο Πολιτικές περιλαμβάνονται σε αυτό τον τομέα, ως εξής:  

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ R1: Αποδοχή του γεγονότος ότι οι χρήστες του οδικού δικτύου θα κάνουν λάθη, ώστε να 

καταβληθούν προσπάθειες όπου είναι δυνατό να μειώνονται οι πιθανότητες αυτά τα λάθη να 

οδηγούν σε οδικές συγκρούσεις και να ελαχιστοποιείται η επίπτωση των λαθών όταν συμβούν οι 

οδικές συγκρούσεις, μέσα από τον ασφαλή σχεδιασμό, κατασκευή, αναβάθμιση και διαχείριση του 
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οδικού δικτύου. 

 Απολογισμός: Καταβλήθηκαν προσπάθειες, όμως αυτές πρέπει να συνεχιστούν και να 

εντατικοποιηθούν κατά την επόμενη στρατηγική περίοδο 2021-2030. 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ R2: Προώθηση των μέσων μετακίνησης για τους χρήστες του οδικού δικτύου βάσει 

ιεράρχησης που σχετίζεται με την τρωτότητα / ασφάλεια των χρηστών και τη βιωσιμότητα των μέσων 

μετακίνησης σε κατοικημένες αστικές περιοχές και κατοικημένες περιοχές της υπαίθρου. 

 Απολογισμός: Καταβλήθηκαν προσπάθειες, όμως αυτές πρέπει να συνεχιστούν και να 

εντατικοποιηθούν κατά την επόμενη στρατηγική περίοδο 2021-2030. 

 

4.2.9. Ανταπόκριση μετά την οδική σύγκρουση  

Μία Πολιτική περιλαμβάνεται σε αυτό τον τομέα, ως εξής:  

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ PC1: Συνέχιση της υποστήριξης του εν εξελίξει προγράμματος βελτιώσεων του 

συστήματος «Πρώτης Απόκρισης». 

 Απολογισμός: Εφαρμόστηκε η Πολιτική. 

 

4.2.10. Ασφαλέστερα οχήματα  

Μία Πολιτική και ένας Στόχος που δεν συνδέεται με τον αριθμό θυμάτων περιλαμβάνονται σε αυτό 

τον τομέα, ως εξής: 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ VS1: Υποστήριξη των στόχων της Ε.Ε. σχετικά με την ασφάλεια οχημάτων 

 Απολογισμός: Εφαρμόστηκε η Πολιτική. 

 

ΣΤΟΧΟΣ: Μείωση κατά 30% του μέσου όρου ηλικίας των αδειούχων οχημάτων ανά κατηγορία μέχρι 

το 2020, σε σχέση με τις αντίστοιχες ηλικίες του 2010 

 Απολογισμός: Τα στοιχεία σχετικά με αυτό το στόχο θα διατεθούν από το Τμήμα Οδικών 

Μεταφορών εν ευθέτω χρόνο. 

 

 

4.2.11. Οργανωτική Δομή και Λειτουργία  

Τρείς Πολιτικές περιλαμβάνονται σε αυτό τον τομέα, ως εξής:  

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ O1: Ενδυνάμωση της Μονάδας Οδικής Ασφάλειας του Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας 

του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, μέσω της παροχής επαρκούς προσωπικού, 

για τη βελτίωση της ικανότητας διαχείρισης και της αξιοποίησης δεδομένων, τον καλύτερο έλεγχο, 

την καλύτερη αξιολόγηση και παρακολούθηση, καθώς και την αύξηση της διϋπηρεσιακής 

συνεργασίας και των συμπράξεων. 

 

 Απολογισμός :Προς το τέλος του 2019, αναλήφθηκαν οι αρμοδιότητες της Μονάδας Οδικής 

Ασφάλειας από προσωπικό του Τμήματος Δημοσίων Έργων. Όμως, σημαντικό ποσοστό του 

προσωπικού αυτού δεν είναι μόνιμο, με ορατό τον κίνδυνο να απωλεσθεί η όποια εμπειρία 
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και τεχνογνωσία θα αποκτηθεί κατά το επόμενο διάστημα. 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ O2: Υποστήριξη της χρήσης της τεχνολογίας για τη βελτίωση της συλλογής, ανάλυσης 

και διάχυσης των δεδομένων σχετικά με τις οδικές συγκρούσεις, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι για 

τη μείωση του αριθμού των θυμάτων. 

 

 Απολογισμός: Εφαρμόστηκε σε κάποιο βαθμό η Πολιτική αυτή και επιβάλλεται η εφαρμογή 

περαιτέρω σχετικών δράσεων κατά την επόμενη στρατηγική περίοδο. 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ O3: Μεγιστοποίηση της δυνατότητας επένδυσης τρίτων στην Οδική Ασφάλεια, προς 

όφελος όλων, μακροπρόθεσμα. 

 

 Απολογισμός :Η Πολιτική αυτή εφαρμόστηκε σε περιορισμένο βαθμό. Επιβάλλεται η 

περαιτέρω εφαρμογή της κατά την επόμενη στρατηγική περίοδο, με αξιοποίηση της 

Ευρωπαϊκής Χάρτας Οδικής Ασφάλειας. 

 

4.3. Απολογισμός της υλοποίησης των δράσεων 

 

4.3.1. Ο συνοπτικός απολογισμός της υλοποίησης των δράσεων έχει ως ακολούθως : 

 36% υλοποιήθηκαν ή υλοποιούνται 

 34% υλοποιήθηκαν σε κάποιο βαθμό 

 5% προωθούνται 

 25% δεν υλοποιήθηκαν 

 

4.3.2. Οι βασικοί λόγοι για την περιορισμένη υλοποίηση των δράσεων που προβλέπονται στο Στρατηγικό 

Σχέδιο 2012-2020 φαίνεται να είναι οι ακόλουθοι: 

 

 Η ανεπαρκής στελέχωση της Μονάδας Οδικής Ασφάλειας του Υπουργείου Μεταφορών, 

Επικοινωνιών και Έργων δεν επέτρεψε τη συστηματική παρακολούθηση/ συντονισμό με άλλες 

κρατικές υπηρεσίες για τον αναλυτικό ετήσιο απολογισμό της εφαρμογής των προβλεπόμενων 

δράσεων, αλλά ούτε και το λεπτομερή προγραμματισμό των δράσεων της κάθε επόμενης χρονιάς. 

 Η οικονομική κρίση του 2013, επέφερε ελλείψεις σε αναγκαίες πιστώσεις και προσωπικό. 

 

4.3.3. Ο αναλυτικός απολογισμός της υλοποίησης των δράσεων του τρέχοντος Στρατηγικού Σχεδίου 

Οδικής Ασφάλειας 2012-2020 παρατίθεται στους σχετικούς πίνακες στο Παράρτημα ΙΙ.  
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5. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ, ΣΤΟΧΟΙ, ΔΕΙΚΤΕΣ 

ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 

2021-2030 

 

5.1. Γενικά 

 

5.1.1. Για την επόμενη δεκαετία 2021 – 2030 προτείνεται η διαμόρφωση μιας πιο ολιστικής προσέγγισης, 

ώστε η Οδική Ασφάλεια να μην αντιμετωπίζεται ως μια μεμονωμένη θεματική, αλλά να 

ενσωματώνεται και να γίνεται αντιληπτή συνδυαστικά με άλλες πτυχές του βίου των πολιτών.  Η 

μετακίνηση στο οδικό δίκτυο δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά το μέσο ικανοποίησης των αναγκών των 

ατόμων να μεταβούν ή να διακινήσουν αντικείμενα από ένα σημείο σε άλλο, για σκοπούς 

επαγγελματικούς, εκπαιδευτικούς, ψυχαγωγικούς, εμπορικούς, κοινωνικούς, θεραπευτικούς κ.ο.κ. 

 

5.1.2. Η μετακίνηση καθαυτή ενέχει συγκεκριμένες συνέπειες και ρίσκα/ κινδύνους.  Κάθε μετακίνηση εκτός 

του ότι ενέχει τον κίνδυνο οδικής σύγκρουσης έχει ως αποτέλεσμα κι ένα περιβαλλοντικό 

αποτύπωμα, την κατανάλωση ενέργειας, οικονομική επιβάρυνση και τη συνεισφορά στην πρόκληση 

κυκλοφοριακής συμφόρησης. 

 

5.1.3. Είναι επομένως σημαντικό να αξιολογηθεί ολόκληρο το φάσμα των μετακινήσεων, 

περιλαμβανομένης της ίδιας της ανάγκης για μετακίνηση.  Είναι ενδεικτικό ότι με τα μέτρα που 

επιβλήθηκαν για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19, ο αριθμός των μετακινήσεων μειώθηκε 

δραματικά με πολύ ευεργετικές συνέπειες στο περιβάλλον. Εντούτοις, στην Κύπρο η συνολική εικόνα 

των θανατηφόρων οδικών συγκρούσεων είναι σχεδόν η ίδια σε σύγκριση με προηγούμενα χρόνια, 

αφού έχουν καταγραφεί από την αρχή του 2020 μέχρι σήμερα, 40  οδικοί θάνατοι, ενώ το 2019 και 

το 2018 την ίδια περίοδο είχαν καταγραφεί 42 και 43 αντίστοιχα.  Είναι επομένως επιθυμητό όπως 

τα μέτρα και οι ενέργειες που προτείνονται να έχουν θετικό αντίκτυπο στην οδική ασφάλεια, στην 

κοινωνία, το περιβάλλον, την οικονομία, την υγεία και γενικά στην ποιότητα ζωής. 

 

5.1.4. Η Κύπρος, ως κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει υποχρέωση να ευθυγραμμιστεί με τις 

Ευρωπαϊκές πολιτικές, χωρίς όμως να περιορίζεται σε αυτές.  Συγκεκριμένες πολιτικές της Ε.Ε. έχουν 

άμεση επίπτωση στην οδική ασφάλεια, έστω και αν αυτές δεν στοχεύουν  αποκλειστικά την οδική 

ασφάλεια.  Δύο τέτοια παραδείγματα είναι η Αστική Κινητικότητα και η αντιμετώπιση της Κλιματικής 

Αλλαγής.  Κεντρικό στοιχείο της πολιτικής για την Αστική Κινητικότητα είναι η ανάπτυξη Σχεδίων 

Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) για κάθε ευρωπαϊκή πόλη.  Τα σχέδια αυτά είναι στρατηγικά 

και ταυτόχρονα επιχειρησιακά με κύρια χαρακτηριστικά τους τη σύμπραξη πολλών ειδικοτήτων, τη 

συνεχή διαβούλευση με τους εμπλεκομένους και την ολιστική προσέγγιση.  Ήδη το Υπουργείο 

Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων προωθεί την ανάπτυξη ΣΒΑΚ για όλες τις πόλεις της Κύπρου, 

στα οποία ένας από τους πρωταρχικούς στόχους είναι η προσωπική ασφάλεια των ατόμων μέσα 

στο σύστημα μεταφορών. 

 

5.1.5. Σε ότι αφορά την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, η Κύπρος, όπως όλα τα κράτη-μέλη της Ε.Ε., 
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έχει δεσμευτεί να πετύχει συγκεκριμένους στόχους για την μείωση των εκπομπών αερίων του 

θερμοκηπίου, τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και τη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας τόσο γενικά, όσο και συγκεκριμένα στον τομέα των μεταφορών.  Η αποτελεσματικότερη 

δράση που προτείνεται για την επίτευξη των στόχων αυτών είναι η μετατόπιση σημαντικού ποσοστού 

μετακινήσεων από το αυτοκίνητο στις δημόσιες συγκοινωνίες και στα ενεργά μέσα μεταφοράς 

(βάδισμα και ποδηλασία).  Η συνεπακόλουθη μείωση του συνολικού αριθμού οχημάτων που 

διακινούνται στο οδικό δίκτυο από μόνη της ευνοεί και τον περιορισμό των οδικών συγκρούσεων. 

 

5.1.6. Επομένως οι τρείς τομείς, δηλαδή η Οδική Ασφάλεια, η Αστική Κινητικότητα και η Αντιμετώπιση της 

Κλιματικής Αλλαγής, καθώς και άλλοι τομείς, όπως η χωρική ανάπτυξη, η οικονομία, το περιβάλλον, 

η υγεία και η κοινωνική συνοχή είναι αλληλένδετοι και οι δράσεις τους θα πρέπει να είναι είτε κοινές 

ή συμβατές μεταξύ τους. 

 

5.1.7. Κεντρικό στοιχείο της πολιτικής για την οδική ασφάλεια , όπως προαναφέρεται στην παράγραφο 

2.3.1, είναι η προσέγγιση του «Ασφαλούς Συστήματος» (“Safe System” approach). Είναι σημαντικό 

η προσέγγιση αυτή να ενσωματώνεται στους σχεδιασμούς, μελέτες και υλοποίηση δράσεων σε όλα 

τα επίπεδα, ως επίσης να τηρούνται λεπτομερή και αξιόπιστα στοιχεία, τα οποία να αξιολογούνται 

συστηματικά. 

 

5.2. Περιγραφή Πλαισίου Πολιτικής και Στόχοι 

 

5.2.1. Ως πλαίσιο πολιτικής προτείνεται να διατηρηθεί αυτό του τρέχοντος Στρατηγικού Σχεδίου 2012-2020, 

ενσωματώνοντας σε αυτό μια πιο ολιστική προσέγγιση. Συγκεκριμένα, ενδυναμώνεται ιδιαίτερα η 

έμφαση στην προστασία των ευάλωτων χρηστών του οδικού δικτύου, ενθαρρύνοντας ταυτόχρονα 

την επέκταση της χρήσης ενεργών μέσων μεταφοράς προσφέροντας ένα πιο ασφαλισμένο 

περιβάλλον για αυτούς.  Σημαντικό στοιχείο της αναβάθμισης του περιβάλλοντος αυτού είναι η 

υλοποίηση εύκολων και χαμηλού κόστους μέτρων, όπως η μείωση του ορίου ταχύτητας σε μη 

κεντρικές οδούς στα 30χλμ/ώρα και η δημιουργία πολλών νέων και ασφαλισμένων διαβάσεων 

πεζών. 

 

5.2.2. Για τον λόγο αυτό η αναβάθμιση της ασφάλειας των ευάλωτων χρηστών κατανέμεται σε όλους τους 

τομείς, ο καθένας από τους οποίους εμπίπτει στις αρμοδιότητες μίας από τις διϋπηρεσιακές 

επιτροπές του Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας, με εξαίρεση τους τομείς «Γενική Πολιτική» και  

«Οργανωτική Δομή και Λειτουργία», που αφορούν στο σύνολο της Μονάδας Οδικής Ασφάλειας 

και στο Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας. Προστίθεται και ο νέος τομέας «Έρευνα για την Οδική 

Ασφάλεια», που επίσης εμπίπτει στις αρμοδιότητες διϋπηρεσιακής επιτροπής. Ως εκ τούτου, οι 

τομείς της οδικής ασφάλειας είναι οι ακόλουθοι : 

 

• Γενική Πολιτική  

• Νομοθεσία, Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας και επιβολή του νόμου 

• Εκπαίδευση και εξέταση οδηγών  

• Εκπαίδευση, Προβολή και Ευαισθητοποίηση για την Οδική Ασφάλεια  

• Ασφαλέστεροι δρόμοι και κινητικότητα  
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• Ανταπόκριση μετά την οδική σύγκρουση  

• Ασφαλέστερα οχήματα 

• Έρευνα για την Οδική Ασφάλεια 

• Οργανωτική Δομή και λειτουργία  

 

5.2.3. Υπενθυμίζεται πως λειτουργούν οι ακόλουθες 7 θεματικές διϋπηρεσιακές επιτροπές του Συμβουλίου 

Οδικής Ασφάλειας : 

 

• Επιτροπή Νομοθεσίας, Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας και Αστυνόμευσης 

• Επιτροπή Εκπαίδευσης και Εξέτασης Οδηγών 

• Επιτροπή Διαφώτισης και Κυκλοφοριακής Αγωγής 

• Επιτροπή Ασφάλειας Οδικών Υποδομών 

• Επιτροπή Άμεσης Περίθαλψης 

• Επιτροπή Ασφάλειας Οχημάτων 

• Επιτροπή Έρευνας για την Οδική Ασφάλεια 

 

5.2.4. Η Ε.Ε. έχει υιοθετήσει το «Όραμα Μηδέν», με στόχο να πλησιάσει όσο το δυνατόν περισσότερο σε 

μηδενικό αριθμό οδικών θανάτων στην επικράτεια της μέχρι το 2050.  Η Ε.Ε. θεωρεί επίσης εφικτό 

το στόχο αυτό και για τους σοβαρούς οδικούς τραυματισμούς.  Για την δεκαετία 2021-2030, η Ε.Ε. 

καθορίζει ως γενικό ποσοτικό στόχο του Πλαισίου Πολιτικής για την Οδική Ασφάλεια, τη μείωση κατά 

50% των οδικών θανάτων και των σοβαρών οδικών τραυματισμών μέχρι το 2030, σε σχέση με τους 

αριθμούς που θα καταγραφούν το 2020.  Αυτός είναι και ο παγκόσμιος στόχος για τη δεκαετία 2021-

2030, που υιοθετήθηκε στην Τρίτη Παγκόσμια Υπουργική Διάσκεψη για την Οδική Ασφάλεια. 

 

5.2.5. Η Κυπριακή Δημοκρατία, ως κράτος μέλος της Ε.Ε., αλλά και συνεχίζοντας την προσέγγιση που 

εφαρμόστηκε στις δύο προηγούμενες στρατηγικές περιόδους για την Οδική Ασφάλεια, 2005-2010 

και 2011-2020, υιοθετεί τους πιο πάνω στόχους της Ε.Ε..  Επιπρόσθετα, επεκτείνει τον στόχο για 

τους σοβαρούς τραυματισμούς, συμπεριλαμβάνοντας τους ελαφρούς τραυματισμούς, όπως και στα 

δύο προηγούμενα στρατηγικά σχέδια. 

 

Γενικός Ποσοτικός Στόχος : Μείωση κατά 50% των οδικών θανάτων, των σοβαρών και των 

ελαφρών τραυματισμών μέχρι το 2030, σε σχέση με τους αριθμούς του 2020. 

 

5.2.6. Επιπρόσθετα από τους πιο πάνω γενικούς στόχους, η Κυπριακή Δημοκρατία καθορίζει και τους 

ακόλουθους εξειδικευμένους στόχους, αναφορικά σε κατηγορίες οδικών χρηστών, όπου 

παρουσιάζεται ιδιαίτερο πρόβλημα (βλέπετε τα μέρη 3.3 και 3.4)  : 

 

Στόχος 1 : Μείωση κατά 60% μέχρι το 2030, των οδικών θανάτων και σοβαρών τραυματισμών 

σε αστικές περιοχές, σε σχέση με τον αριθμό του 2020 (βλέπετε παρ. 3.3.3 και γράφημα 3, καθώς 

και παρ. 3.4.2.2 και γράφημα 7). 

 

Στόχος 2 : Μείωση κατά 60% μέχρι το 2030, των οδικών θανάτων και σοβαρών τραυματισμών 
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οδηγών και επιβατών μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, σε σχέση με τον αριθμό του 

2020(βλέπετε παρ. 3.3.3 και γράφημα 4, παρ. 3.3.4, καθώς και παρ. 3.4.2.4 και γράφημα 8). 

Στόχος 3 : Μείωση κατά 60% μέχρι το 2030, των οδικών θανάτων και σοβαρών τραυματισμών 

οδηγών μηχανοκινήτων οχημάτων κάτω των 25 ετών, σε σχέση με τον αριθμό του 2020 

(βλέπετε παρ. 3.3.5). 

 

Στόχος 4 : Μείωση κατά 60% μέχρι το 2030, των οδικών θανάτων και σοβαρών τραυματισμών 

πεζών και ποδηλατών, σε σχέση με τον αριθμό του 2020 (βλέπετε παρ. 3.3.3 και γράφημα 4, 

παρ. 3.3.4, καθώς και παρ. 3.4.2.3 και γράφημα 8). 

 

Στόχος 5 : Μείωση κατά 60% μέχρι το 2030, των οδικών θανάτων και σοβαρών τραυματισμών 

αλλοδαπών που διαμένουν στην Κύπρο, σε σχέση με τον αριθμό του 2020 (βλέπετε παρ. 

3.4.2.10 και γράφημα 12). 

 

5.3. Επιμέρους Πολιτικές και Δείκτες Οδικής Ασφάλειας 

 

5.3.1. Για τον κάθε τομέα πολιτικής καθορίζονται επιμέρους πολιτικές, καθώς και δείκτες οδικής ασφάλειας, 

ως ακολούθως : 

5.3.1.1. Γενική Πολιτική 

Σε αυτό τον τομέα περιλαμβάνονται τέσσερις Πολιτικές ως εξής: 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΠ1: Υποστήριξη της ανάγκης για ενσωμάτωση της Οδικής Ασφάλειας στην 

ευρύτερη πολιτική ατζέντα περιλαμβανομένων των πολιτικών για τη δημόσια υγεία, το 

περιβάλλον, τη χωρική ανάπτυξη, την κοινωνική δικαιοσύνη, την εκπαίδευση και 

επιμόρφωση κυρίως της νεολαίας και την καταπολέμηση των ναρκωτικών και άλλων 

εθιστικών ουσιών. 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΠ2: Υποστήριξη και προώθηση της ασφαλούς μετακίνησης πεζών και 

ποδηλατών ως εναλλακτικών μέσων μετακίνησης και ως αναπόσπαστων τμημάτων του 

συστήματος μεταφοράς, για υποστήριξη της υγείας, της βιώσιμης κινητικότητας καθώς και 

ευρύτερων οικονομικών στόχων.  

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΠ3: Εντατικοποίηση των προσπαθειών για χρηματοδότηση των μέτρων για την 

Οδική Ασφάλεια, μέσω των πόρων που παρέχονται για μέτρα που αφορούν άλλες πολιτικές, 

όπως τη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης, τη βελτίωση της μετακίνησης των ατόμων 

με αναπηρία, της υγείας και του περιβάλλοντος, στις περιπτώσεις που τα μέτρα για την Οδική 

Ασφάλεια μπορεί να θεωρηθεί ότι συμβάλλουν στην επίτευξη των ευρύτερων στόχων 

πολιτικής, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η κατανομή της χρηματοδότησης για ειδικά μέτρα για 

την Οδική Ασφάλεια. 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΠ4: Αξιοποίηση των εσόδων του Κράτους και των αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

από τα έσοδα της χρήσης δημόσιων χώρων στάθμευσης και πρόστιμα για τροχαίες 
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παραβάσεις, για τη χρηματοδότηση δράσεων στην οδική ασφάλεια και την βιώσιμη 

κινητικότητα γενικότερα. 

 

 

5.3.1.2. Νομοθεσία, Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας και Επιβολή του Νόμου 

Σε αυτό τον τομέα περιλαμβάνονται πέντε Πολιτικές και δεκατέσσερις Δείκτες Οδικής Ασφάλειας ως 

εξής:  

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΝΚ1: Αύξηση της εγρήγορσης και της συμμόρφωσης όλων των χρηστών του 

οδικού δικτύου της Κυπριακής Δημοκρατίας σε σχέση με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, 

μέσω ενός συνδυασμού από νομοθετικές αλλαγές και δράσεις επιβολής του νόμου. 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΝΚ2: Εφαρμογή αποδεδειγμένα αποτελεσματικών στρατηγικών επιβολής της 

σχετικής νομοθεσίας, σύμφωνα με τη Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Επιβολή 

του Νόμου περί Τροχαίας ΕC2004. 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΝΚ3: Προώθηση της χρήσης των υφιστάμενων και των νέων τεχνολογιών όσον 

αφορά την επιβολή του νόμου για την υποστήριξη των στόχων που τέθηκαν σχετικά με την 

Οδική Ασφάλεια. 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ  ΝΚ4:  Αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος της υπέρβασης του ορίου 

ταχύτητας, με ιδιαίτερη έμφαση στις κατοικημένες περιοχές. 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΝΚ5: Η εξάλειψη της παράνομης στάθμευσης, κυρίως στα πεζοδρόμια, και η 

απαλλαγή των πεζοδρομίων από όλα τα προστιθέμενα εμπόδια. 

 

ΔΕΙΚΤΗΣ NΚ1: Υπολογισμός ετησίως, με σχετικές δειγματοληπτικές μετρήσεις στο οδικό 

δίκτυο, του ποσοστού των οδηγών και επιβατών που φέρουν ζώνη ασφάλειας στα 

μπροστινά και πίσω καθίσματα, καθώς και του ποσοστού χρήσης παιδικών συστημάτων 

συγκράτησης. 

 

ΔΕΙΚΤΗΣ NΚ2: Καταγραφή ετησίως του αριθμού των θανάτων οδηγών μηχανοκίνητων 

δικύκλων και επιβατών, που δεν έφεραν κράνος ή έφεραν κράνος που δεν ήταν σωστά 

προσδεμένο, εκφρασμένο ως ποσοστό του συνολικού αριθμού θανάτων οδηγών 

μηχανοκίνητων δικύκλων.  

 

ΔΕΙΚΤΗΣ NΚ3: Καταγραφή σε συνεχή βάση, στοιχείων για τις ταχύτητες που παρατηρούνται 

στο οδικό δίκτυο (μέσες ταχύτητες, ποσοστά παραβίασης των ορίων κλπ.) 

 

ΔΕΙΚΤΗΣ NΚ4: Υπολογισμός σε ετήσια βάση του ποσοστού των ελέγχων αλκοτέστ, σε 

περιπτώσεις οδικών συγκρούσεων, με αποτελέσματα πάνω από τα νόμιμα όρια, σε σχέση 

με τους συνολικούς τέτοιους ελέγχους. 
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ΔΕΙΚΤΗΣ NΚ5: Υπολογισμός σε ετήσια βάση του ποσοστού των ελέγχων νάρκοτεστ, σε 

περιπτώσεις οδικών συγκρούσεων με θετικά αποτελέσματα,  σε σχέση με τους συνολικούς 

τέτοιους ελέγχους. 

 

ΔΕΙΚΤΗΣ NΚ6: Καταγραφή σε ετήσια βάση, του ποσοστού των θανάτων οδηγών και 

επιβατών που δεν έφεραν ζώνη ασφάλειας, σε σχέση με το σύνολο των θανάτων οδηγών και 

επιβατών. 

 

ΔΕΙΚΤΗΣ NΚ7: Υπολογισμός σε ετήσια βάση, του αριθμού των καταγγελιών που εκδίδονται 

για παραβάσεις σχετικά με την υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, την οδήγηση υπό την 

επήρεια αλκοόλ, την οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών, την παραβίαση του κόκκινου 

φωτεινού σηματοδότη, την παράνομη χρήση κινητού κατά την οδήγηση, τη μη χρήση ζώνης 

ασφάλειας ή κράνους, ως ποσοστό των αντίστοιχων αδειούχων οδηγών. 

 

ΔΕΙΚΤΗΣ NΚ8: Υπολογισμός σε ετήσια βάση, με σχετικές δειγματοληπτικές μετρήσεις στο 

οδικό δίκτυο, των ποσοστών των οδηγών και των επιβατών μηχανοκινήτων δικύκλων που 

φέρουν κράνος, αυτών που φέρουν κράνος όχι σωστά προσδεμένο και αυτών που δεν 

φέρουν κράνος, σε σχέση με το σύνολο των οδηγών και επιβατών μηχανοκινήτων δικύκλων. 

 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΝΚ9: Υπολογισμός ετησίως του ποσοστού των ελέγχων άλκοτεστ με αποτελέσματα 

πάνω από τα επιτρεπτά όρια, σε σχέση με το σύνολο των ετήσιων ελέγχων. 

 

ΔΕΙΚΤΗΣ NΚ10: Υπολογισμός σε ετήσια βάση, με διαδικασία που θα καθοριστεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, του ποσοστού των οδηγών που κατόπιν τυχαίων ελέγχων αλκοόλ είχαν 

αποτέλεσμα εντός των επιτρεπτών ορίων, σε σχέση με το σύνολο των ελέγχων. 

 

ΔΕΙΚΤΗΣ NΚ11: Υπολογισμός ετησίως του ποσοστού των ελέγχων νάρκοτεστ με θετικά 

αποτελέσματα, σε σχέση με το σύνολο των ετήσιων ελέγχων. 

 

ΔΕΙΚΤΗΣ NΚ12: Καταγραφή των αριθμών των τροχαίων αδικημάτων που εντοπίζονται 

ετησίως με ηλεκτρονικά μέσα. 

 

ΔΕΙΚΤΗΣ NΚ13: Υπολογισμός σε ετήσια βάση,  με σχετικές δειγματοληπτικές μετρήσεις στο 

οδικό δίκτυο, του ποσοστού των οδηγών που χρησιμοποιούν κινητή συσκευή (π.χ. κινητό 

τηλέφωνο) κατά την οδήγηση. 

 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΝΚ14 : Ο αριθμός των καταγγελιών ανά εξάμηνο, για παράνομη στάθμευση και για 

τοποθέτηση σε πεζοδρόμια αντικειμένων που παρακωλύουν την ελεύθερη διακίνηση των 

πεζών. 

5.3.1.3. Εκπαίδευση και εξέταση οδηγών 

Σε αυτό τον τομέα περιλαμβάνονται 3 Πολιτικές και 3 Δείκτες Οδικής Ασφάλειας ως εξής:  
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΟ1: Δημιουργία των κατάλληλων υποδομών και διαδικασιών ώστε όλοι οι οδηγοί 

μηχανοκινήτων οχημάτων να έχουν επαρκή και κατάλληλα προσόντα, που απαιτούνται για 

την ασφαλή χρήση του οδικού δικτύου, μέσω αναβαθμισμένης και σύγχρονης εκπαίδευσης 

υψηλού επιπέδου. 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΟ2: Βελτίωση και αναβάθμιση της μεθόδου και του περιεχομένου της εξέτασης 

για απόκτηση άδειας οδήγησης. 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΟ3: Προώθηση προγραμμάτων δια βίου μάθησης των οδηγών. 

 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΟ1: Συνεχής (π.χ. ανά διετία) ποιοτική αξιολόγηση του επιπέδου εκπαίδευσης των 

οδηγών. 

 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΟ2: Καταγραφή ετησίως του αριθμού των νέων οδηγών (περίοδος 3 ετών από τη 

μέρα έκδοσης της άδειας οδήγησης τους) που εμπλέκονται σε οδικές συγκρούσεις. 

 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΟ3: Καταγραφή ετησίως του αριθμού των σεμιναρίων και άλλων μορφών 

εκπαίδευσης/ επιμόρφωσης που ολοκληρώνονται, καθώς και του αριθμού των οδηγών που 

τα παρακολουθούν. 

 

 

5.3.1.4. Εκπαίδευση, Προβολή και Ευαισθητοποίηση για την Οδική Ασφάλεια 

Σε αυτό τον τομέα περιλαμβάνονται 2 Πολιτικές και 3 Δείκτες Οδικής Ασφάλειας ως εξής:  

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠ1: Βελτίωση  της πρόσβασης στην  εκπαίδευση και στις δράσεις 

ευαισθητοποίησης για την Οδική Ασφάλεια καθώς και στις ευκαιρίες εκπαίδευσης για όλους 

τους χρήστες του οδικού δικτύου, ανεξαρτήτως ηλικίας και εθνικότητας.  

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠ2: Εφαρμογή μέτρων που αποσκοπούν στην αλλαγή της κακής νοοτροπίας και 

αντιλήψεων για την Οδική Ασφάλεια που επικρατεί στην Κυπριακή Δημοκρατία.  

 

ΔΕΙΚΤΗΣ EΠ1: Καταγραφή του αριθμού εκστρατειών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης που 

οργανώνονται σε ετήσια βάση. 

 

ΔΕΙΚΤΗΣ EΠ2: Αριθμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων που προσφέρθηκαν στους χρήστες 

του οδικού δικτύου και αριθμός ατόμων που τα παρακολούθησαν. 

 

ΔΕΙΚΤΗΣ EΠ3: Αξιολόγηση της επίτευξης των σχετικών Δεικτών Επάρκειας και Επιτυχίας 

βάσει του Αναλυτικού Προγράμματος σε ετήσια βάση. 
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5.3.1.5. Ασφαλέστεροι δρόμοι και κινητικότητα 

Σε αυτό τον τομέα περιλαμβάνονται 6 Πολιτικές και  7 Δείκτες ως εξής:  

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΔ1: Με βάση την προσέγγιση του «Ασφαλούς Συστήματος», αποδοχή του 

γεγονότος ότι οι χρήστες του οδικού δικτύου θα κάνουν λάθη, ώστε να καταβάλλονται 

προσπάθειες να μειώνονται οι πιθανότητες αυτά τα λάθη να οδηγούν σε οδικές συγκρούσεις 

και να ελαχιστοποιείται η επίπτωση των λαθών όταν συμβούν οι οδικές συγκρούσεις, μέσα 

από τον ασφαλή σχεδιασμό, κατασκευή, αναβάθμιση και διαχείριση του οδικού δικτύου. 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΔ2: Αναβάθμιση του επιπέδου ασφάλειας του οδικού δικτύου, με εφαρμογή της 

λογικής των «αυτεξήγητων» (“self-explaining”) και «αυτο-αστυνομευόμενων» (“self-

enforcing”) δρόμων. 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΔ3: Καθιέρωση και προαγωγή, με την εφαρμογή πρακτικών μέτρων, της 

προτεραιότητας των βιώσιμων μέσων διακίνησης, δηλαδή πεζοί, με ποδήλατο και με μέσα 

μαζικής μεταφοράς, προσφέροντας ένα ασφαλισμένο περιβάλλον στους μετακινούμενους με 

τα μέσα αυτά. 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΔ4: Η ανάπτυξη των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας να 

συμπεριλαμβάνει την οδική ασφάλεια, ως ένα από τους πρωταρχικούς στόχους της και να 

διασφαλίζεται η εφαρμογή του προτεινόμενων μέτρων. 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΔ5: Πολεοδομικός και αστικός σχεδιασμός στη βάση σύγχρονων εγχειριδίων 

αστικού σχεδιασμού, με απόδοση μέγιστης προτεραιότητας στην ασφάλεια και 

προσβασιμότητα των ευάλωτων χρηστών και ιδιαίτερα στα ηλικιωμένα άτομα και στα άτομα 

με αναπηρία. 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΔ6: Αναβάθμιση υφιστάμενων υποδομών με τρόπο ώστε να βελτιώνεται αισθητά 

η ασφάλεια των ευάλωτων χρηστών.  

 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΔ1: Η ετοιμασία εμπεριστατωμένου εγχειριδίου για την εφαρμογή της 

προσέγγισης «Ασφαλούς Συστήματος» σε όλους τους σχεδιασμούς οδικών υποδομών. 

 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΔ2: Η ετοιμασία εγχειριδίου αστικού σχεδιασμού με έμφαση στην προώθηση της 

προσβασιμότητας και της ασφάλειας των ευάλωτων χρηστών. 

 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΔ3: Ο αριθμός των μέτρων που προτείνονται στην οδική ασφάλεια στα Σχέδια 

Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας. 

 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΔ4: Ο αριθμός των πολεοδομικών έργων ανάπτυξης οδικού δικτύου που 

σχεδιάστηκαν με την προσέγγιση του «Ασφαλούς Συστήματος» και σύμφωνα με το 

εγχειρίδιο αστικού σχεδιασμού. 
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ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΔ5: Ο αριθμός των παρεμβάσεων σε υφιστάμενες υποδομές του οδικού δικτύου 

με στόχο τη βελτίωση της προσβασιμότητας και ασφάλειας των ευάλωτων χρηστών. 

 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΔ6: Με σκοπό την πάταξη της παράνομης στάθμευσης και τοποθέτησης 

αντικειμένων που παρακωλύουν την ελεύθερη διακίνηση των πεζών, ο μέσος αριθμός 

σχετικών καταγγελιών ανά εβδομάδα.  

 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΔ7: Ετήσιος υπολογισμός με σχετική έρευνα, του ποσοστού των νόμιμα 

σταθμευμένων οχημάτων σε αστικούς δρόμους σε σχέση με το σύνολο των σταθμευμένων 

οχημάτων, σε δειγματοληπτικά επιλεγμένες περιοχές. 

 

 

5.3.1.6. Ανταπόκριση μετά την οδική σύγκρουση 

Σε αυτό τον τομέα περιλαμβάνονται μία Πολιτική, ένας Δείκτης Οδικής Ασφάλειας και ένας στόχος, 

ως εξής:  

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣ1: Συνεχής βελτίωση του χρόνου και αποτελεσματικότητας της ανταπόκρισης 

σε οδικές συγκρούσεις με τραυματισμούς. 

 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΣ1: Μηνιαία καταγραφή του ποσοστού αφίξεων των ασθενοφόρων εντός των 

ακόλουθων χρονικών ορίων, μετρώντας από την ώρα κλήσης:  

 

9 λεπτά σε αστικές περιοχές 

13 λεπτά στα προάστια 

20 λεπτά σε αγροτικές περιοχές 

 

καθώς και εντός των χρονικών ορίων που θα τεθούν από την Ε.Ε. ως πανευρωπαϊκός δείκτης 

απόδοσης. 

 

ΣΤΟΧΟΣ: Μέχρι το 2030, το 100% των αφίξεων των ασθενοφόρων να γίνεται εντός των πιο 

πάνω χρονικών ορίων, μετρώντας από την ώρα κλήσης (βλέπετε τη Σημείωση πιο κάτω).  

 

Σημείωση: Από διεθνείς έρευνες διαφάνηκε ότι, για την επίτευξη σημαντικής μείωσης στους οδικούς 

θανάτους, εκτός από τα μέτρα σε άλλους τομείς, απαιτείται η σημαντική  βελτίωση της παρεχόμενης 

προνοσοκομειακής φροντίδας στα θύματα των οδικών συγκρούσεων. Την ανάγκη αυτή επισημαίνει 

και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. 

 

Η μείωση του χρόνου ανταπόκρισης των ασθενοφόρων είναι καθοριστικής σημασίας για την μείωση 

της θνησιμότητας και της βαρύτητας της νοσηρότητας από αιφνίδια κάκωση,  αυξάνοντας έτσι τις 

πιθανότητες επιβίωσης των πασχόντων, αλλά και μειώνοντας το τεράστιο κοινωνικό-οικονομικό 

κόστος. 
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Αξίζει να σημειωθεί ότι για κάθε λεπτό καθυστέρησης, σε καρδιακή ανακοπή, μειώνει τις πιθανότητες 

επιβίωσης  κατά 5,5-10%. 

 

Ως εκ των πιο πάνω, η μείωση του χρόνου ανταπόκρισης των ασθενοφόρων, που μπορεί να 

επιτευχθεί μέσω της δημιουργίας των αναγκαίων πρόσθετων σταθμών ασθενοφόρων και με τη 

συνεχιζόμενη εκπαίδευση των πληρωμάτων ασθενοφόρων, θα επιδράσουν άμεσα στην μείωση των 

ποσοστών θνησιμότητας και των επιπλοκών. 

 

5.3.1.7. Ασφαλέστερα οχήματα 

Σε αυτό τον τομέα περιλαμβάνονται 2 Πολιτικές, 2 Δείκτες Οδικής Ασφάλειας και 2 στόχοι, ως εξής: 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΟ1 : Εξασφάλιση υψηλού επιπέδου τεχνικής καταλληλότητας και ασφάλειας των 

οχημάτων που βρίσκονται σε κυκλοφορία, και αναβάθμιση της δυνατότητας τους για ασφαλή 

διακίνηση στο οδικό δίκτυο. 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΟ2 :Προώθηση μέτρων ώστε τα οχήματα που εγγράφονται για πρώτη φορά στην 

Κυπριακή Δημοκρατία, να διαθέτουν εξελιγμένα συστήματα ενεργητικής και παθητικής 

ασφάλειας και να συνάδουν με τις κατάλληλες προδιαγραφές. 

 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΟ1: Καταγραφή του αριθμού των ελέγχων παρά την οδό αλλά και των έκτακτων 

ελέγχων τεχνικής επάρκειας για την κυκλοφορία οχημάτων, σε ετήσια βάση. 

 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΟ2: Καταγραφή του μέσου όρου ηλικίας των αδειούχων οχημάτων ανά κατηγορία, 

σε ετήσια βάση. 

 

ΣΤΟΧΟΣ ΑΟ1: Συνεχής και ουσιαστική μείωση στη μέση ηλικία των οχημάτων που 

εγγράφονται για πρώτη φορά στη Δημοκρατία. 

 

ΣΤΟΧΟΣ ΑΟ2: Μείωση κατά 30% του μέσου όρου ηλικίας των αδειούχων οχημάτων ανά 

κατηγορία μέχρι το 2030, σε σχέση με τις αντίστοιχες ηλικίες του 2020.  

 

5.3.1.8. Έρευνα για την Οδική Ασφάλεια 

Σε αυτό τον τομέα περιλαμβάνεται μία Πολιτική και ένας Δείκτης ως εξής:  

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΟ1: Διεξαγωγή ερευνών και εκπόνηση μελετών για την εξασφάλιση της 

αποτελεσματικότητας των πολιτικών και μέτρων για την Οδική Ασφάλεια. 

 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΟ1: Ετήσια καταγραφή του αριθμού ερευνητικών κέντρων στην Κύπρο που 

διεξάγουν έρευνα με θέμα την οδική ασφάλεια και του αριθμού ερευνητικών προγραμμάτων 

για την οδική ασφάλεια. 
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5.3.1.9. Οργανωτική Δομή και λειτουργία 

Σε αυτό τον τομέα περιλαμβάνονται 4 Πολιτικές και 3 Δείκτες Οδικής Ασφάλειας ως εξής:  

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΔ1 : Αναβάθμιση και ενίσχυση της Μονάδας Οδικής Ασφάλειας του Υπουργείου 

Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, με επαρκές και κατάλληλα καταρτισμένο μόνιμο 

προσωπικό,  για τη βελτίωση της ικανότητας διαχείρισης και της αξιοποίησης δεδομένων, 

τον καλύτερο έλεγχο, την καλύτερη αξιολόγηση και παρακολούθηση, καθώς και την αύξηση 

της διϋπηρεσιακής συνεργασίας και των συμπράξεων. 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ OΔ2: Υποστήριξη της χρήσης της τεχνολογίας για τη βελτίωση της συλλογής, 

ανάλυσης και διάχυσης των δεδομένων σχετικά με τις οδικές συγκρούσεις, ώστε να  

επιτευχθούν οι στόχοι για τη μείωση του αριθμού των θυμάτων. 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ OΔ3: Μεγιστοποίηση της εμπλοκής της Κοινωνίας των Πολιτών στις 

δραστηριότητες για την αναβάθμιση της Οδικής Ασφάλειας. 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ OΔ4: Σχεδιασμός πολιτικών και δράσεων, με βάση στοιχεία (“evidence-based”). 

 

ΔΕΙΚΤΗΣ OΔ1: Αριθμός ατόμων και ιεραρχική θέση των ατόμων που στελεχώνουν την 

Μονάδα Οδικής Ασφάλειας 

 

ΔΕΙΚΤΗΣ OΔ2: Βαθμός υλοποίησης σε ετήσια βάση, των δράσεων που προβλέπονται στο 

παρόν Στρατηγικό Σχέδιο. 

 

ΔΕΙΚΤΗΣ OΔ3: Απογραφή της συνεισφοράς τρίτων σε δραστηριότητες Οδικής Ασφάλειας, 

σε ετήσια βάση. 

 

5.4. Σχέδιο Δράσεων 

5.4.1 Στους πίνακες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας έκθεσης, παρατίθενται οι 

δράσεις, οι οποίες, για λόγους αποτελεσματικότερου συντονισμού και παρακολούθησης της 

εφαρμογής, κατανέμονται με βάση τις αρμοδιότητες της καθεμιάς από τις διϋπηρεσιακές επιτροπές 

του Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας, με εξαίρεση τον πίνακα 5.8 (Οργανωτική Δομή και Λειτουργία), 

οι δράσεις του οποίου αφορούν στο σύνολο της Μονάδας Οδικής Ασφάλειας και στο Συμβούλιο 

Οδικής Ασφάλειας: 

 

 Νομοθεσία, Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας και επιβολή του νόμου 

 Εκπαίδευση και εξέταση οδηγών  

 Εκπαίδευση, Προβολή και Ευαισθητοποίηση για την Οδική Ασφάλεια  

 Ασφαλέστεροι δρόμοι και κινητικότητα  

 Ανταπόκριση μετά την οδική σύγκρουση  

 Ασφαλέστερα οχήματα 
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 Έρευνα για την Οδική Ασφάλεια  

 Οργανωτική Δομή και λειτουργία 

5.4.2 Στις προτεινόμενες δράσεις, όπως και στις πολιτικές, ιδιαίτερη σημασία και βαρύτητα δόθηκε στα 

ειδικά θέματα που αντιμετωπίζει η Κύπρος, που περιγράφονται αναλυτικά στο Κεφάλαιο 3.  Στους 

πίνακες δράσεων, καθορίζονται το χρονικό πλαίσιο εφαρμογής της κάθε δράσης, οι αρμόδιες 

υπηρεσίες ή οργανισμοί, οι αναγκαίες μετρήσεις και μεθοδολογία παρακολούθησης της υλοποίησης 

της δράσης και το αναμενόμενο αποτέλεσμα.  Στο χρονικό πλαίσιο εφαρμογής, πέραν του 

βραχυπρόθεσμου (ΒΡ), μεσοπρόθεσμου (ΜΕ) και του μακροπρόθεσμου (ΜΑ), που υπάρχουν στο 

τρέχον Στρατηγικό Σχέδιο 2012-2020, η περιοδική εφαρμογή (ΠΕΡ) και η συνεχής (ΣΥΝ). Το 

βραχυπρόθεσμο πλαίσιο τοποθετεί την εφαρμογή των δράσεων εντός 3 ετών από την έναρξη της 

υλοποίησης του Στρατηγικού Σχεδίου, το μεσοπρόθεσμο μεταξύ 3 και 7 ετών μετά την έναρξη και το 

μακροπρόθεσμο μεταξύ 8 και 10 ετών. Αναφορικά με την Αρμόδια Υπηρεσία/ Οργανισμό, 

αναγράφεται με έντονο μαύρο, η υπηρεσία/ οργανισμός που έχει την κύρια ευθύνη προώθησης ή 

υλοποίησης της δράσης. 

5.4.3 Παρατίθεται πιο κάτω, μια συνοπτική περιγραφή του περιεχομένου του κάθε πίνακα και σχετικά 

σχόλια: 

5.4.3.1 Νομοθεσία, Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας και επιβολή του νόμου (Πίνακας 5.1) 

Συνολικά περιλήφθηκαν 34 δράσεις. Δύο δράσεις αφορούν στον εκσυγχρονισμό του νομικού 

συστήματος και των διαδικασιών ποινικής δίωξης των παραβατών, δεκατέσσερις δράσεις αφορούν 

στην αναθεώρηση της κείμενης σχετικής νομοθεσίας και στην εισαγωγή νέων νομικών ρυθμίσεων, 

δεκαέξι δράσεις αφορούν στην αστυνόμευση και γενικά στον έλεγχο για τη συμμόρφωση στις 

πρόνοιες της νομοθεσίας και δύο δράσεις αφορούν στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. 

5.4.3.2 Εκπαίδευση και εξέταση οδηγών (Πίνακας 5.2) 

Συνολικά περιλήφθηκαν 13 δράσεις. Τρεις δράσεις αφορούν στην αναβάθμιση της ποιότητας της 

παρεχόμενης εκπαίδευσης των υποψηφίων οδηγών, μία δράση αφορά στη βελτίωση της εξέτασης 

για απόκτηση άδειας οδήγησης αλλά και της εκπαίδευσης, δύο δράσεις αφορούν ειδικά στην 

αναβάθμιση της εξέτασης για απόκτηση άδειας οδήγησης, τρεις δράσεις αφορούν στη διά βίου 

εκπαίδευση των οδηγών, μία δράση αφορά στην παροχή εξειδικευμένης εκπαίδευσης σε κατόχους 

άδειας οδήγησης μοτοσικλέτας, δύο δράσεις αφορούν στη διασφάλιση της καλής φυσικής 

κατάστασης των κατόχων άδειας οδήγησης και μία δράση αφορά στην αποτροπή της οδήγησης σε 

δημόσιους δρόμους χωρίς κανονική άδεια οδήγησης, εκτός μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς. 

5.4.3.3 Εκπαίδευση, Προβολή και Ευαισθητοποίηση για την Οδική Ασφάλεια  (Πίνακας 5.3) 

Συνολικά περιλήφθηκαν 34 δράσεις. Εικοσιπέντε δράσεις αφορούν στις εκστρατείες και άλλες 

δραστηριότητες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού και εννιά δράσεις αφορούν στην 

κυκλοφοριακή αγωγή στα σχολεία. 

5.4.3.4 Ασφαλέστεροι δρόμοι και κινητικότητα (Πίνακας 5.4) 

Συνολικά περιλήφθηκαν 37 δράσεις. Δεκαεννιά δράσεις αφορούν στο σχεδιασμό, την κατασκευή και 

τη διαχείριση των οδικών υποδομών, δέκα δράσεις αφορούν στους ευάλωτους χρήστες των δρόμων, 



Στρατηγικό Σχέδιο Οδικής Ασφάλειας 2021-2030 

38 

τρεις δράσεις αφορούν στους αστικούς δρόμους και πέντε δράσεις αφορούν στους 

αυτοκινητοδρόμους, τους άλλους υπεραστικούς δρόμους και τους επαρχιακούς δρόμους.  

5.4.3.5 Ανταπόκριση μετά την οδική σύγκρουση (Πίνακας 5.5) 

Συνολικά περιλήφθηκαν 16 δράσεις. Οι δράσεις στοχεύουν στην αναβάθμιση του συστήματος 

ειδοποίησης/κλήσης προς τις υπηρεσίες άμεσης ανταπόκρισης (Αστυνομία, Υπηρεσία 

Ασθενοφόρων και Πυροσβεστική Υπηρεσία), των διαδικασιών που εφαρμόζουν οι Υπηρεσίες, του 

εξοπλισμού και μέσων που διαθέτουν και της εκπαίδευσης του προσωπικού. Επίσης περιλήφθηκαν 

δράσεις που αφορούν στη δημιουργία Κέντρου Τραύματος και πρόσθετων σταθμών ασθενοφόρων. 

5.4.3.6 Ασφαλέστερα οχήματα (Πίνακας 5.6) 

Συνολικά περιλήφθηκαν 11 δράσεις. Οι επτά δράσεις στοχεύουν στην αναβάθμιση του επιπέδου 

ασφάλειας του υφιστάμενου στόλου οχημάτων και οι υπόλοιπες τέσσερις στην αναβάθμιση του 

επιπέδου ασφάλειας των νέων οχημάτων που εγγράφονται στην Κύπρο. 

5.4.3.7 Έρευνα για την Οδική Ασφάλεια ((Πίνακας 5.7) 

Συνολικά περιλήφθηκαν 2 δράσεις που αφορούν στη διεξαγωγή ερευνών και μελετών, για την 

αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των πολιτικών και δράσεων για την Οδική Ασφάλεια και για 

τον επιστημονικό και τεκμηριωμένο επανασχεδιασμό. 

5.4.3.8 Οργανωτική Δομή και λειτουργία ((Πίνακας 5.8) 

Συνολικά περιλήφθηκαν 11 δράσεις. Επτά δράσεις αφορούν στη συλλογή, ανάλυση και αξιοποίηση 

δεδομένων, και τέσσερις δράσεις αφορούν στις διαδικασίες για αποτελεσματικό συντονισμό των 

αρμοδίων υπηρεσιών και των άλλων φορέων που εμπλέκονται στην υλοποίηση του Στρατηγικού 

Σχεδίου Οδικής Ασφάλειας 2021-2030. 

 

 

5.5. Ανάλυση SWOT 

Παρατίθεται πιο κάτω ανάλυση SWOT στην οποία καταγράφονται τα δυνατά στοιχεία, οι αδυναμίες, 

οι ευκαιρίες και οι απειλές που ενδεχομένως να επηρεάσουν τις προοπτικές επιτυχούς υλοποίησης 

του Στρατηγικού Σχεδίου 2021-2030 και επίτευξης των στόχων που τίθενται.  Τα δεδομένα αυτά 

λήφθηκαν υπόψη στο σχεδιασμό των προβλεπόμενων πολιτικών και δράσεων, πρέπει όμως να 

τυγχάνουν συνεχούς διαχείρισης καθ’ όλη την πορεία εφαρμογής του Στρατηγικού Σχεδίου.  
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Δυνατά Σημεία Αδύνατα Σημεία 

 Αποτελεσματική δομή και λειτουργία σε 
συστηματική βάση του Συμβουλίου Οδικής 
Ασφάλειας 

 Συνεχής αναβάθμιση του οδικού δικτύου 
ώστε να συγχωρεί το ανθρώπινο λάθος 

 Αποτελεσματικό τεχνοκρατικό, συντονιστικό 
και διαχειριστικό υπόβαθρο, με τη λειτουργία 
των διϋπηρεσιακών θεματικών επιτροπών  

 Περιεκτικό σχετικό νομοθετικό πλαίσιο της 
Κυπριακής Δημοκρατίας 

 Σύσταση διμελούς διϋπηρεσιακής 
επιτροπής για την ενδελεχή μελέτη των 
θανατηφόρων οδικών συγκρούσεων 

 Συμμετοχή της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση για την εφαρμογή του ευρωπαικού 
στρατηγικού σχεδιασμού για την οδική 
ασφάλεια της Ένωσης 2021- 2030 

 Συμμετοχή της Κύπρου στο Ευρωπαϊκό 
Αστυνομικό Δίκτυο Τροχαίας Roadpol 

 Συμμετοχή της Κύπρου στο ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα οδικής ασφάλειας Road Safety 
PΙΝ 

 Οδικοί έλεγχοι για την οδήγηση υπό την 
επήρεια ναρκωτικών (νάρκοτεστ) 

 Θέσπιση νομοθεσίας για τη διακίνηση 
ποδηλάτων 

 Λειτουργία Επιστημονικού Κέντρου Οδικής 
Ασφάλειας. 

 Απειθαρχία στην τήρηση των κανόνων 
οδικής κυκλοφορίας και έλλειψη κουλτούρας 
οδικής ασφάλειας στον πληθυσμό 

 Εξαιρετικά μεγάλο περιθώριο ανοχής στην 
παραβίαση των ορίων ταχύτητας 

 Περιορισμένη αποτελεσματικότητα των 
αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης για έλεγχο της 
παράνομης στάθμευσης 

 Ελλιπές δίκτυο πεζοδρομίων σε αστικές 
περιοχές καθώς και ανεπαρκής πυκνότητα 
διαβάσεων πεζών 

 Ελλιπές δίκτυο ποδηλατοδρόμων και άλλων 
διευκολύνσεων για την ασφαλή διακίνηση 
ποδηλατιστών 

 Μη επαρκώς αποτρεπτικές οι 
προβλεπόμενες νέες ποινές για την 
παραβίαση του ορίου ταχύτητας, ιδιαίτερα 
για τις αστικές περιοχές 

Ευκαιρίες Απειλές 

 Απειθαρχία στην τήρηση των κανόνων 
οδικής κυκλοφορίας και έλλειψη κουλτούρας 
οδικής ασφάλειας στον πληθυσμό 

 Εξαιρετικά μεγάλο περιθώριο ανοχής στην 
παραβίαση των ορίων ταχύτητας 

 Περιορισμένη αποτελεσματικότητα των 
αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης για έλεγχο της 
παράνομης στάθμευσης 

 Ελλιπές δίκτυο πεζοδρομίων σε αστικές 
περιοχές καθώς και ανεπαρκής πυκνότητα 
διαβάσεων πεζών 

 Ελλιπές δίκτυο ποδηλατοδρόμων και άλλων 
διευκολύνσεων για την ασφαλή διακίνηση 
ποδηλατιστών 

 Μη επαρκώς αποτρεπτικές οι 
προβλεπόμενες νέες ποινές για την 
παραβίαση του ορίου ταχύτητας, ιδιαίτερα 
για τις αστικές περιοχές 

 Απειθαρχία στην τήρηση των κανόνων 
οδικής κυκλοφορίας και έλλειψη κουλτούρας 
οδικής ασφάλειας στον πληθυσμό 

 Εξαιρετικά μεγάλο περιθώριο ανοχής στην 
παραβίαση των ορίων ταχύτητας 

 Περιορισμένη αποτελεσματικότητα των 
αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης για έλεγχο της 
παράνομης στάθμευσης 

 Ελλιπές δίκτυο πεζοδρομίων σε αστικές 
περιοχές καθώς και ανεπαρκής πυκνότητα 
διαβάσεων πεζών 

 Ελλιπές δίκτυο ποδηλατοδρόμων και άλλων 
διευκολύνσεων για την ασφαλή διακίνηση 
ποδηλατιστών 

 Μη επαρκώς αποτρεπτικές οι 
προβλεπόμενες νέες ποινές για την 
παραβίαση του ορίου ταχύτητας, ιδιαίτερα 
για τις αστικές περιοχές 
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6. ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 

Όπως καθίσταται σαφές και από τη υιοθέτηση διεθνώς της προσέγγισης του «Ασφαλούς 

Συστήματος», η αντιμετώπιση του μεγάλου κοινωνικού προβλήματος των οδικών θανάτων και 

τραυματισμών, απαιτεί πολύπλευρες και πολυδιάστατες πολιτικές και δράσεις. 

Ως εκ τούτου, το επικαιροποιημένο Στρατηγικό Σχέδιο Οδικής Ασφάλειας για την Κυπριακή 

Δημοκρατία 2021-2030, περιλαμβάνει 28 πολιτικές και 158 δράσεις που καλύπτουν όλους τους 

πυλώνες του «Ασφαλούς Συστήματος» και αναθέτουν τη βασική ευθύνη για αντιμετώπιση του 

προβλήματος στο Κράτος, περιλαμβανομένης της Βουλής των Αντιπροσώπων, της Δικαστικής 

Εξουσίας και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Όμως, ανάλογη ευθύνη έχουν και τα ΜΜΕ, ο 

ιδιωτικός τομέας, η κοινωνία των πολιτών και ο κάθε πολίτης ξεχωριστά! Όπως πολύ εύστοχα 

διακήρυττε ένα μήνυμα εκστρατείας ευαισθητοποίησης, «Η Οδική Ασφάλεια είναι ευθύνη όλων μας»! 

Η επιτυχής εφαρμογή του Στρατηγικού Σχεδίου Οδικής Ασφάλειας, ακριβώς λόγω του 

πολυδιάστατου χαρακτήρα των πολιτικών και των δράσεων, αλλά και της εμπλοκής μεγάλου αριθμού 

συντελεστών, απαιτεί αποτελεσματικό συντονισμό, στενή παρακολούθηση και συστηματική 

αξιολόγηση και αναπροσαρμογή. Ο ρόλος αυτός ανήκει επιχειρησιακά στη Μονάδα Οδικής 

Ασφάλειας του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και θεσμικά στο Συμβούλιο 

Οδικής Ασφάλειας, του οποίου η Μονάδα Οδικής Ασφάλειας αποτελεί το υποστηρικτικό όργανο. 

  Για το λόγο αυτό, επιβάλλεται όπως το προσωπικό, της Μονάδας Οδικής Ασφάλειας εκπαιδεύεται 

συστηματικά, για να δύναται να ανταποκρίνεται  αποτελεσματικά στο κρίσιμο ρόλο της Μονάδας. 

Ιδιαίτερα σημαντικό, επίσης, είναι να αποδίδεται  στη Μονάδα το αναγκαίο κύρος, για να δύναται να 

ασκεί το ρόλο της σε σχέση με τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες και φορείς. 

Επιβάλλεται, επίσης, η διάθεση επαρκών πιστώσεων και πόρων για την υλοποίηση των πολιτικών 

και δράσεων, αλλά και επαρκές και κατάλληλο προσωπικό στους σχετικούς τομείς των αρμόδιων 

υπηρεσιών.  Επισημαίνεται πως η χρηματική αξία της αποτροπής ενός οδικού θανάτου για την 

Κύπρο υπολογίζεται7 στα € 1,83 εκ., ενός σοβαρού τραυματισμού σε € 313.869 και ενός ελαφρού 

τραυματισμού σε € 24.367 σε τιμές του 2016. Ως εκ τούτου, η απώλεια σε οικονομικό όφελος 

(ανθρώπινο, παραγωγής, ιατρικό, διοικητικό) για την κυπριακή κοινωνία για το 2019 από τους 

οδικούς θανάτους, υπολογίζεται στα €104 εκατομμύρια, από τους σοβαρούς τραυματισμούς στα 

€118 εκατομμύρια και από τους ελαφρούς τραυματισμούς στα €14 εκατομμύρια. Κατά συνέπεια, το 

συνολικό κόστος για το 2019 ανήλθε στα €236 εκατομμύρια, ενώ το αντίστοιχο για την περίοδο 2015-

2019 υπολογίζεται σε €1,1 δισ. 

 

Τονίζεται επίσης ότι εξαιρετικής σημασίας είναι η επίδειξη πολιτικής βούλησης από την Κυβέρνηση 

της Δημοκρατίας, τη Βουλή και τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για την εφαρμογή εκείνων των 

πολιτικών και δράσεων οι οποίες ενδεχομένως να προκαλέσουν αρχικά κάποιες αρνητικές 

αντιδράσεις από τους πολίτες, αλλά και από οργανωμένα σύνολα. 

                                                           
7 Handbook on the external costs of transport, Version 2019, European Commission 
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Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του Στρατηγικού Σχεδίου επιβάλλεται να γίνεται ετήσιος 

απολογισμός των δράσεων που εφαρμόζονται και προγραμματισμός των δράσεων που θα 

εφαρμοστούν το έτος που ακολουθεί, καθώς και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας στην 

εφαρμογή των καθορισμένων πολιτικών. Σημειώνεται ότι, το Στρατηγικό Σχέδιο θα πρέπει να 

επικαιροποιείται και να εμπλουτίζεται με νέες ή αναθεωρημένες πολιτικές και δράσεις, καθ’ όλη την 

περίοδο εφαρμογής του, ανάλογα με την αποτελεσματικότητα των πολιτικών και δράσεων που 

εφαρμόζονται, αλλά και ανάλογα με τις νέες εξελίξεις στον τομέα της οδικής ασφάλειας. Για το σκοπό 

αυτό απαιτείται η παρακολούθηση της υλοποίησης των πολιτικών και των δράσεων, με τη 

συστηματική συλλογή και ανάλυση των στοιχείων που περιλαμβάνονται στους «Δείκτες Οδικής 

Ασφάλειας» για τις πολιτικές και στις «Μετρήσεις/ Μεθοδολογία Παρακολούθησης» για τις δράσεις.  

 

Το επικαιροποιημένο Στρατηγικό Σχέδιο Οδικής Ασφάλειας 2021-2030, παρέχει την αναγκαία βάση 

για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος των οδικών θανάτων και τραυματισμών 

στην Κυπριακή Δημοκρατία. Η μεθοδική εφαρμογή των προνοιών του δύναται να επιφέρει δραστικά 

θετικά αποτελέσματα και την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Πίνακες Δράσεων Στρατηγικού Σχεδίου Οδικής Ασφάλειας 2021-2030 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.1 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΙΚΗΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 
Αρμοδιότητα : Επιτροπή Νομοθεσίας, Κώδικα Οδικής 
Κυκλοφορίας και Αστυνόμευσης 

Χρονικό 
Πλαίσιο 

(ΒΡ/MΕ/ΜΑ/
ΠΕΡ/ΣΥΝ) 

Αρμόδια 
Υπηρεσία/Οργανισμός 

Μετρήσεις /   
Μεθοδολογία 

παρακολούθησης 

Αναμενόμενο 
Αποτέλεσμα 

Επανεξέταση του δικαστικού / νομικού συστήματος σε σχέση με 
διώξεις για τροχαίες παραβάσεις, με σκοπό τη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας και την αύξηση της ταχύτητας με την οποία 
εξετάζονται οι υποθέσεις. 

 
 
 
 

ΒΡ Υπουργείο Δικαιοσύνης 
και Δημοσίας Τάξεως 

 

 Τμήμα Οδικών 
Μεταφορών 

  
Αστυνομία Κύπρου 

Το χρονικό διάστημα μεταξύ 
της παράβασης και της 
επιβολής κυρώσεων.  

Μείωση του χρόνου μεταξύ 
παράβασης και επιβολής 
κυρώσεων. 

Αναθεώρηση του συστήματος βαθμών ποινής, με στόχο τη βελτίωση 
της αποτελεσματικότητάς του. 

ΜΕ Μονάδα Οδικής 
Ασφάλειας (ΥΜΕΕ) 

 
Τμήμα Οδικών 

Μεταφορών  

 
Αστυνομία Κύπρου 

 

Αναθεώρηση του συστήματος 
με θέσπιση σχετικής 
νομοθεσίας.  

Μείωση του αριθμού των 
θυμάτων σε οδικές 
συγκρούσεις που 
σχετίζονται με αδικήματα 
που επιφέρουν βαθμούς 
ποινής. 

Αύξηση των προβλεπόμενων ποινών, που επιβάλλονται για τις 
παραβάσεις που οδηγούν σε σοβαρές οδικές συγκρούσεις με βάση 
τα ισχύοντα διεθνώς, ώστε αυτές να αποτελούν αποτρεπτικό 
παράγοντα. 

ΜΕ Υπουργείο Δικαιοσύνης 
και Δημοσίας Τάξεως 

 

Μονάδα Οδικής Ασφάλειας 
(ΥΜΕΕ) 

 
Αστυνομία Κύπρου 

 
Τμήμα Οδικών Μεταφορών  

 

Θέσπιση νέων ποινών και 
παρακολούθηση του 
επιπέδου των επιβαλλόμενων 
ποινών.  

Μείωση του αριθμού των 
νεκρών και των σοβαρά 
τραυματισμένων. 

Αναζήτηση τρόπων για βελτίωση της αποτελεσματικότητας της 
ποινικής δίωξης και αφαίρεσης της άδειας οδήγησης των υπότροπων 
παραβατών στην οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ ή/ και 
ναρκωτικών και ανάπτυξη διαδικασιών για παραπομπή των οδηγών 
αυτών, σε αναζήτηση ψυχολογικής ή άλλης ιατρικής βοήθειας. 

ΜΕ Μονάδα Οδικής 
Ασφάλειας (ΥMEΕ) 

 
Αστυνομία Κύπρου 

 
Τμήμα Οδικών Μεταφορών  

 
Υπουργείο Υγείας 

Ο αριθμός των υπότροπων 
οδηγών που παραπέμφθηκαν 
για αναζήτηση ψυχολογικής 
βοήθειας ή βοήθειας σε 
θέματα υγείας.  

Μείωση της συχνότητας 
εμφάνισης υπότροπων 
οδηγών που καταδικάζονται 
για οδήγηση υπό την 
επήρεια αλκοόλ ή/ και 
ναρκωτικών. 
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Στρατηγικό Σχέδιο Οδικής Ασφάλειας 2021-2030 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.1 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΙΚΗΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 
Αρμοδιότητα : Επιτροπή Νομοθεσίας, Κώδικα Οδικής 
Κυκλοφορίας και Αστυνόμευσης 

Χρονικό 
Πλαίσιο 

(ΒΡ/MΕ/ΜΑ/
ΠΕΡ/ΣΥΝ) 

Αρμόδια 
Υπηρεσία/Οργανισμός 

Μετρήσεις /   
Μεθοδολογία 

παρακολούθησης 

Αναμενόμενο 
Αποτέλεσμα 

Υιοθέτηση συγκεκριμένων περιορισμών μέσω νομοθετικών ρυθμίσεων 
στην άδεια οδήγησης για νέους οδηγούς μέχρι 3 χρόνια από την 
απόκτηση  της, σύμφωνα με καλές διεθνείς πρακτικές (π.χ. αυξημένο 
αριθμό βαθμών ποινής, άμεση αφαίρεση άδειας για συγκεκριμένες 
παραβάσεις, μηδενικό όριο αλκοόλης κατά την οδήγηση). 
 

ΜΕ Μονάδα Οδικής 
Ασφάλειας (ΥΜΕΕ) 

 

Τμήμα Οδικών Μεταφορών  
 

Αστυνομία  
 
 

Θέσπιση Νομοθεσίας. Μείωση του αριθμού οδικών 
συγκρούσεων και των 
θυμάτων από οδικές 
συγκρούσεις που αφορούν 
νέους οδηγούς. 

Μηδενικό επιτρεπτό επίπεδο αλκοόλ στο αίμα για επαγγελματίες 
οδηγούς (οδηγούς φορτηγών, λεωφορείων και ταξί) και αρχάριους 
οδηγούς (τρία χρόνια από την απόκτηση της άδειας κυκλοφορίας). 
 

ΜΕ Μονάδα Οδικής 
Ασφάλειας (ΥMEΕ) 

 

Αστυνομία Κύπρου 

 Θέσπιση νομοθεσίας.  Μείωση του αριθμού 
θυμάτων στις συγκεκριμένες 
κατηγορίες οδηγών. 
 

Αύξηση των ποινών για μη τοποθέτηση των προβλεπόμενων 
πινακίδων κυκλοφορίας σε μηχανοκίνητα οχήματα περιλαμβανομένων 
μοτοσικλετών/ μοτοποδηλάτων. 

ΒΡ Αστυνομία Κύπρου 
 

Τμήμα Οδικών Μεταφορών  
 
 

Θέσπιση νομοθεσίας. Ο 
αριθμός των καταγγελιών για 
μη τοποθέτηση των 
προβλεπόμενων πινακίδων 
κυκλοφορίας σε μηχανοκίνητα 
δίκυκλα ή άλλες κατηγορίες 
μηχανοκίνητων οχημάτων 

Μείωση της συχνότητας 
οδικών συγκρούσεων και 
της οδικής παραβατικότητας 
λόγω της ανωνυμίας που 
προκύπτει από την 
αποφυγή μη τοποθέτηση 
των προβλεπόμενων 
πινακίδων κυκλοφορίας. 
 
 
  
 

Αξιολόγηση της εφαρμογής και αναθεώρηση της νομοθεσίας που 
απαγορεύει την οδήγηση με χρήση ναρκωτικών ουσιών. 
 

ΒΡ Μονάδα Οδικής 
Ασφάλειας (ΥMEΕ) 

 

Αστυνομία Κύπρου 
 

Κρατικό Χημείο 
 
 
 
 

Αριθμός ελέγχων (νάρκοτεστ) 
οδηγών (Δείκτες NK5 και 
NK11). 
 Θέσπιση αναθεωρημένης 
νομοθεσίας.  

Μείωση του αριθμού 
θυμάτων, στις περιπτώσεις 
που ο οδηγός ήταν υπό την 
επήρεια ναρκωτικών 
ουσιών. 
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Στρατηγικό Σχέδιο Οδικής Ασφάλειας 2021-2030 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.1 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΙΚΗΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 
Αρμοδιότητα : Επιτροπή Νομοθεσίας, Κώδικα Οδικής 
Κυκλοφορίας και Αστυνόμευσης 

Χρονικό 
Πλαίσιο 

(ΒΡ/MΕ/ΜΑ/
ΠΕΡ/ΣΥΝ) 

Αρμόδια 
Υπηρεσία/Οργανισμός 

Μετρήσεις /   
Μεθοδολογία 

παρακολούθησης 

Αναμενόμενο 
Αποτέλεσμα 

Αναθεώρηση της νομοθεσίας για τη χρήση προστατευτικού κράνους και 
των απαιτήσεων όσον αφορά τα είδη ένδυσης (κίτρινο γιλέκο) και 
φωτισμού για αύξηση της ευδιακριτότητας. 

ΜΕ  Μονάδα Οδικής 
Ασφάλειας 

(ΥMEΕ) 

 
Τμήμα Οδικών Μεταφορών  

 
Αστυνομία Κύπρου 

Θέσπιση Νομοθεσίας.  Η ψήφιση νέας νομοθεσίας 
για τη χρήση 
προστατευτικού κράνους και 
την αύξηση της 
ευδιακριτότητας των 
χρηστών μηχανοκινήτων 
δικύκλων. 
 

Εισαγωγή Νομοθετικής ρύθμισης για υποχρεωτική χρήση κράνους για 
ανήλικους ποδηλάτες. 

ΒΡ Μονάδα Οδικής 
Ασφάλειας 

(ΥΜΕΕ) 
 

Συμβούλιο Προώθησης 
Χρήσης Ποδηλάτου 

 
Τμήμα Δημοσίων Έργων 

 

Θέσπιση Νομοθεσίας. 
Ποσοστό χρήσης κράνους 
από ανήλικους ποδηλάτες. 

Αναβάθμιση επιπέδων 
οδικής ασφάλειας για 
ανήλικους ποδηλάτες. 

Θέσπιση και εφαρμογή νέου Νομοθετικού Πλαισίου για Συσκευές 
Προσωπικής Κινητικότητας (E-Scooters). 

ΒΡ Μονάδα Οδικής 
Ασφάλειας 

 

Τμήμα Δημοσίων Έργων 
 

Τμήμα Οδικών Μεταφορών 
 
 

θέσπιση του αναγκαίου 
νομοθετικού πλαισίου. 
 

Αναβάθμιση επιπέδων 
οδικής ασφάλειας για τους 
χρήστες ή/ και επιβάτες 
Συσκευών Προσωπικής 
Κινητικότητας και αποφυγή 
οδικών συγκρούσεων με 
εμπλοκή αυτών των 
Συσκευών. 

Θέσπιση νομοθεσίας που να απαιτεί την υποχρεωτική εγκατάσταση 
συσκευών “κλειδώματος του οχήματος μετά από έλεγχο αλκοτέστ” 
(alcohol interlocks) σε οχήματα μεταφοράς επιβατών (π.χ. λεωφορεία 
που μεταφέρουν μαθητές), καθώς και της τοποθέτησης των συσκευών 
αυτών στα οχήματα των υπότροπων παραβατών, ως μέρος ενός 
πλαισίου μέτρων επανένταξής τους. 
 

ΜΕ Μονάδα Οδικής 
Ασφάλειας (ΥΜΕΕ)  

 
Αστυνομία Κύπρου 

 
Τμήμα Οδικών Μεταφορών  

 
Τμήμα 

Ηλεκτρομηχανολογικών 
Υπηρεσιών  

 

Θέσπιση νομοθεσίας. Μείωση της εμφάνισης 
υπότροπων οδηγών για 
παραβάσεις οδήγησης υπό 
την επήρεια αλκοόλ.  
Αποτροπή οδήγησης υπό 
την επήρεια αλκοόλ από 
οδηγούς οχημάτων 
μεταφοράς επιβατών.  
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Στρατηγικό Σχέδιο Οδικής Ασφάλειας 2021-2030 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.1 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΙΚΗΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 
Αρμοδιότητα : Επιτροπή Νομοθεσίας, Κώδικα Οδικής 
Κυκλοφορίας και Αστυνόμευσης 

Χρονικό 
Πλαίσιο 

(ΒΡ/MΕ/ΜΑ/
ΠΕΡ/ΣΥΝ) 

Αρμόδια 
Υπηρεσία/Οργανισμός 

Μετρήσεις /   
Μεθοδολογία 

παρακολούθησης 

Αναμενόμενο 
Αποτέλεσμα 

Διαμόρφωση προγράμματος, μέσω της επέκτασης της υφιστάμενης 
νομοθεσίας, με σκοπό την ακινητοποίηση/ μετακίνηση/ κατακράτηση  
των οχημάτων που δεν πλήρωσαν τα τέλη κυκλοφορίας, των 
ανασφάλιστων οχημάτων και των οχημάτων των οποίων οι χρήστες 
δεν έχουν άδεια οδήγησης, καθώς και των παράνομα σταθμευμένων 
οχημάτων που δημιουργούν κίνδυνο για την οδική ασφάλεια. 

ΜΕ Αστυνομία Κύπρου 
 

Μονάδα Οδικής Ασφάλειας 
(ΥΜΕΕ) 

 
Τμήμα Οδικών Μεταφορών  

 
Τοπικές Αρχές 

 
 
 

Καταγραφή του αριθμού των 
οχημάτων που 
ακινητοποιήθηκαν/ 
μετακινήθηκαν/ 
κατακρατήθηκαν και δεν 
πλήρωσαν τα τέλη 
κυκλοφορίας ή δεν είχαν 
άδεια και του αριθμού των 
διώξεων για οδήγηση χωρίς 
άδεια ή/ και ήταν παράνομα 
σταθμευμένα. 

Αυξημένη συμμόρφωση με 
τις ασφαλιστικές απαιτήσεις 
και τις απαιτήσεις 
αδειοδότησης, καθώς και με 
τους κανονισμούς 
στάθμευσης. 

Αναθεώρηση του Νόμου περί Διαχείρισης της Ασφάλειας των Οδικών 
Υποδομών (Ν.8(Ι)/2011) για ενσωμάτωση των αλλαγών της νέας 
Οδηγίας  (ΕΕ) 2019/1936. Εφαρμογή των προνοιών της Νομοθεσίας. 
 

ΒΡ Μονάδα Οδικής 
Ασφάλειας (ΥΜΕΕ) 

 

Τμήμα Δημοσίων Έργων  
 

Θέσπιση Νομοθεσίας. 
Δράσεις εφαρμογής 
(εκπαίδευση προσωπικού 
διαμόρφωση διαδικασιών και 
συγγραφή εγχειριδίων) 

Μείωση του αριθμού οδικών 
συγκρούσεων και των 
θυμάτων από οδικές 
συγκρούσεις στο οδικό 
δίκτυο που τυγχάνει 
εφαρμογή ο Νόμος.  

Να εφαρμόζονται οι διεθνείς καλές πρακτικές αναφορικά με τις 
εμφανείς (overt) και τις συγκεκαλυμμένες (covert) δραστηριότητες 
αστυνόμευσης. 

ΣΥΝ Αστυνομία Κύπρου Υλοποίηση του μέτρου. Μείωση των τροχαίων 
παραβάσεων. 

Στοχευμένη επιβολή του νόμου/  αστυνόμευση σε σημεία ή περιοχές με 
δυνητικά ψηλό βαθμό επικινδυνότητας και σε σημεία ή περιοχές με 
ψηλό δείκτη συγκέντρωσης οδικών συγκρούσεων. 
Ειδική επιτήρηση των αστικών περιοχών με δυνητικά ψηλό βαθμό 
οδικής επικινδυνότητας. 

ΣΥΝ Αστυνομία Κύπρου 

 
 

Καταγραφή του αριθμού των 
οδικών συγκρούσεων που 
σημειώνονται σε περιοχές 
που έχουν επιλεγεί για 
εντατικές δραστηριότητες 
επιβολής του νόμου. 

Μείωση του αριθμού των 
περιοχών με μεγάλη 
συχνότητα οδικών 
συγκρούσεων και μείωση 
της συχνότητας των οδικών 
συγκρούσεων όπου 
συντέλεσαν οι εν λόγω 
παράγοντες. 

Καταρτισμός στρατηγικής αστυνόμευσης υπέρβασης ορίου ταχύτητας 
σύμφωνα με διεθνείς καλές πρακτικές. 

ΒΡ Αστυνομία Κύπρου 

 
Υπουργείο Δικαιοσύνης & 

Δημοσίας Τάξεως 
 

Μονάδα Οδικής Ασφάλειας 
(ΥΜΕΕ) 

 

Καταρτισμός και εφαρμογή 
στρατηγικής. 

Μείωση του ποσοστού των 
οδηγών που υπερβαίνουν 
το όριο ταχύτητας και 
μείωση του αριθμού οδικών 
συγκρούσεων και των 
θυμάτων από οδικές 
συγκρούσεις λόγω 
υπερβολικής ταχύτητας. 
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Στρατηγικό Σχέδιο Οδικής Ασφάλειας 2021-2030 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.1 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΙΚΗΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 
Αρμοδιότητα : Επιτροπή Νομοθεσίας, Κώδικα Οδικής 
Κυκλοφορίας και Αστυνόμευσης 

Χρονικό 
Πλαίσιο 

(ΒΡ/MΕ/ΜΑ/
ΠΕΡ/ΣΥΝ) 

Αρμόδια 
Υπηρεσία/Οργανισμός 

Μετρήσεις /   
Μεθοδολογία 

παρακολούθησης 

Αναμενόμενο 
Αποτέλεσμα 

Οργάνωση συγκεκριμένων δράσεων αστυνόμευσης/   επιβολής του 
νόμου, σε συνδυασμό με δραστηριότητες ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης, με μηδενική ανοχή όσον αφορά την οδήγηση με 
υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, υπό την επήρεια αλκοόλ, την οδήγηση 
υπό την επήρεια ναρκωτικών, την οδήγηση χωρίς την χρήση ζώνης 
ασφαλείας ή χωρίς την χρήση κράνους, καθώς και την χρήση κινητού 
τηλεφώνου (χωρίς hands-free). Καθορισμός ετήσιων εθνικών στόχων 
για τους ελέγχους αυτούς (monitoring) 

ΣΥΝ 
 
 
 

Αστυνομία Κύπρου 

 
 
 
 
 

Οι Δείκτες για την Οδική 
Ασφάλεια  NK7 και  NK12 
και 
αριθμοί αστυνομικών ελέγχων 
ετήσια.  

Μείωση του αριθμού των 
θυμάτων, όπου η 
υπερβολική ταχύτητα, η 
οδήγηση υπό την επήρεια 
αλκοόλ ή ναρκωτικών, η 
οδήγηση χωρίς την χρήση 
ζώνης ασφαλείας ή κράνους 
και η χρήση κινητού ήταν 
παράγοντες που 
συνετέλεσαν σε οδικές 
συγκρούσεις. 

Διενέργεια ελέγχων αλκοόλ με βάση προκαθορισμένους στόχους για 
τον αριθμό ελέγχων (τουλάχιστον ένας έλεγχος ετήσια ανά αδειούχο 
οδηγό), με στόχο τη διασφάλιση ψηλών επιπέδων αστυνόμευσης. 

ΣΥΝ Αστυνομία Κύπρου 
 

Μονάδα Οδικής Ασφάλειας 
(ΥΜΕΕ) 

 
 

Καταγραφή των ελέγχων 
αλκοόλ κατά την οδήγηση σε 
σχέση με τον ετήσιο 
καθορισμένο στόχο. 
(Συνδυάζεται με τους δείκτες  
NK1 και  ΝΚ9) 

Μείωση του αριθμού των 
θυμάτων οδηγών λόγω 
οδήγησης υπό την επήρεια 
αλκοόλ. 

Αστυνόμευση του ορίου ταχύτητας και παραβάσεων στους φωτεινούς 
σηματοδότες με συστήματα φωτοεπισήμανσης (σταθερές & κινητές 
συσκευές). 
 

ΒΡ Αστυνομία Κύπρου 

 
Υπουργείο Δικαιοσύνης & 

Δημοσίας Τάξεως 
 

Τμήμα 
Ηλεκτρομηχανολογικών 

Υπηρεσιών 
 

Μονάδα Οδικής Ασφάλειας 
(ΥΜΕΕ) 

 
 
 
 
 

Θέσπιση νομοθεσίας. 
Προμήθεια και εγκατάσταση 
του συστήματος 
φωτοεπισήμανσης. Αριθμός 
σταθερών και κινητών 
συστημάτων 
φωτοεπισήμανσης.  

Μείωση του αριθμού οδικών 
συγκρούσεων και των 
θυμάτων από οδικές 
συγκρούσεις σε σημεία που 
λειτουργεί το σύστημα 
φωτοεπισήμανσης. 
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Στρατηγικό Σχέδιο Οδικής Ασφάλειας 2021-2030 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.1 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΙΚΗΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 
Αρμοδιότητα : Επιτροπή Νομοθεσίας, Κώδικα Οδικής 
Κυκλοφορίας και Αστυνόμευσης 

Χρονικό 
Πλαίσιο 

(ΒΡ/MΕ/ΜΑ/
ΠΕΡ/ΣΥΝ) 

Αρμόδια 
Υπηρεσία/Οργανισμός 

Μετρήσεις /   
Μεθοδολογία 

παρακολούθησης 

Αναμενόμενο 
Αποτέλεσμα 

Αστυνόμευση του ορίου ταχύτητας στους αυτοκινητοδρόμους με 
συστήματα φωτοεπισήμανσης ελέγχου της μέσης ταχύτητας. 
 

ΜΕ Αστυνομία Κύπρου 

 
Υπουργείο Δικαιοσύνης & 

Δημοσίας Τάξεως 
 

Τμήμα 
Ηλεκτρομηχανολογικών 

Υπηρεσιών 
 

Μονάδα Οδικής Ασφάλειας 
(ΥΜΕΕ) 

 

Θέσπιση νομοθεσίας. 
Προμήθεια και εγκατάσταση 
του συστήματος. Χιλιόμετρα 
αυτοκινητοδρόμων που 
ελέγχονται με το 
συγκεκριμένο σύστημα 
[Δείκτης: χιλιόμετρα 
αυτοκινητοδρόμων με το 
σύστημα φωτοεπισήμανσης 
σε σχέση με το συνολικό 
μήκος αυτοκινητοδρόμων]. 

Μείωση της μέσης 
ταχύτητας  στο δίκτυο των 
αυτοκινητοδρόμων. 

 Μείωση του περιθωρίου ανοχής στην παραβίαση του ορίου ταχύτητας 
στα επίπεδα που ισχύουν στις πλείστες ευρωπαϊκές χώρες. 
 

ΒΡ Αστυνομία Κύπρου 
 

Υλοποίηση του μέτρου. Μείωση της μέσης 
ταχύτητας  στο οδικό δίκτυο 

Ενίσχυση της αστυνόμευσης για αυστηρή και αποτελεσματική 
αντιμετώπιση της παράνομης στάθμευσης. Έμφαση στα ζητήματα 
παράνομης στάθμευσης που δημιουργούν σοβαρά ζητήματα οδικής 
ασφάλειας (π.χ. στάθμευσης σε πεζοδρόμιο/ ποδηλατόδρομο, διάβαση 
πεζών, χώροι στάθμευσης ΑμεΑ, στάθμευση που εμποδίζει την 
ορατότητα, στάθμευση στην αντίθετη πλευρά του δρόμου).  
 

ΣΥΝ Μονάδα Οδικής 
Ασφάλειας (ΥΜΕΕ) 

 
Αστυνομία Κύπρου 

 
Τοπικές Αρχές 

 

Ο αριθμός έκδοσης εξώδικων 
παράνομης στάθμευσης. 

Μείωση των οδικών 
συγκρούσεων στις οποίες 
συμβάλει η παράνομη 
στάθμευση.  

Ενθάρρυνση καταρτισμού σε κάθε Δήμο στρατηγικής για τη διαχείριση 
της στάθμευσης, περιλαμβανομένης της αστυνόμευσης για σκοπούς 
οδικής ασφάλειας και  βιώσιμης κινητικότητας. Παροχή τεχνικής 
υποστήριξης από το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων 
και το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως. 
 

ΒΡ Τμήμα Δημοσίων Έργων 

 
Ένωση Δήμων 

 
Τμήμα Πολεοδομίας και 

Οικήσεως 
 

Αστυνομία Κύπρου 
 

Μονάδα Οδικής Ασφάλειας 
(ΥΜΕΕ) 

 
 

Καταρτισμός και εφαρμογή 
Στρατηγικής. 

Μείωση του ποσοστού των 
οδηγών που σταθμεύουν 
παράνομα και μείωση του 
αριθμού οδικών 
συγκρούσεων και των 
θυμάτων από οδικές 
συγκρούσεις λόγω 
παράνομης/ επικίνδυνης 
στάθμευσης.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.1 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΙΚΗΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 
Αρμοδιότητα : Επιτροπή Νομοθεσίας, Κώδικα Οδικής 
Κυκλοφορίας και Αστυνόμευσης 

Χρονικό 
Πλαίσιο 

(ΒΡ/MΕ/ΜΑ/
ΠΕΡ/ΣΥΝ) 

Αρμόδια 
Υπηρεσία/Οργανισμός 

Μετρήσεις /   
Μεθοδολογία 

παρακολούθησης 

Αναμενόμενο 
Αποτέλεσμα 

Διοργάνωση εκστρατειών αστυνόμευσης, σε συνδυασμό με 
διαφωτιστικές εκστρατείες, στα πλαίσια των πανευρωπαϊκών 
εκστρατειών της ROADPOL 
 

ΠΕΡ Αστυνομία Κύπρου 

 
 

Το ποσοστό των εκστρατειών 
που διοργανώνονται ετήσια, 
στα πλαίσια αυτών της 
ROADPOL, σε σχέση με το 
σύνολο των ετήσιων 
εκστρατειών της ROADPOL. 

Μείωση του αριθμού των 
θυμάτων σε οδικές 
συγκρούσεις όπου οι 
βασικοί παράγοντες 
αφορούσαν τροχαίες 
παραβάσεις που 
ελέγχθηκαν στις εν λόγω 
εκστρατείες 

Διοργάνωση συγκεκριμένων δράσεων αστυνόμευσης/ επιβολής του 
νόμου, σε συνδυασμό με διαφωτιστικές εκστρατείες, για ζητήματα κοινής 
αρμοδιότητας, από όλες τις συναρμόδιες Υπηρεσίες (π.χ. Αστυνομία, 
Τοπικές Αρχές, Τμήμα Οδικών Μεταφορών, Τμήμα Επιθεώρησης 
Εργασίας). 
 

ΣΥΝ Αστυνομία Κύπρου 

 
Τοπικές Αρχές 

 
Τμήμα Οδικών Μεταφορών 

 
Τμήμα Επιθεώρησης 

Εργασίας 
 
 

Ο αριθμός των σχετικών 
δράσεων και των καταγγελιών 
που εκδίδονται στα πλαίσια 
αυτών των δράσεων. 

Μείωση του αριθμού των 
θυμάτων στα ζητήματα των 
εκστρατειών που έγιναν.  

Λήψη αποτελεσματικών μέτρων για την εφαρμογή της νομοθεσίας 
σχετικά με τις συσκευές περιορισμού της ταχύτητας ( κόφτες).  

ΣΥΝ Τμήμα Οδικών 
Μεταφορών 

 
Αστυνομία 

 
Τμήμα 

Ηλεκτρομηχανολογικών 
Υπηρεσιών 

Αριθμός ετήσιου αριθμού 
εξειδικευμένων ελέγχων. 

Περιορισμός της ταχύτητας 
των οχημάτων με 
υποχρέωση να διαθέτουν τις 
εν λόγω συσκευές. 

Εφαρμογή συστηματικού ελέγχου των μηχανοκινήτων δικύκλων από 
τους επαγγελματίες χρήστες, ως απαίτηση από τους εργοδότες τους 
αλλά και της συστηματικής συντήρησης των οχημάτων. 

ΣΥΝ Τμήμα Επιθεώρησης 
Εργασίας 

 
Τμήμα Οδικών Μεταφορών  

 
Αστυνομία Κύπρου 

 
Μονάδα Οδικής Ασφάλειας 

(ΥMEΕ) 
 

Αριθμός εργοδοτικών 
πολιτικών όπου 
περιλαμβάνεται η εν λόγω 
απαίτηση. 

Αύξηση του αριθμού 
επιθεωρήσεων 
μηχανοκινήτων δικύκλων 
από επαγγελματίες χρήστες 
μηχανοκίνητων δικύκλων και  
βελτίωση της κατάστασης 
των οχημάτων. 
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Στρατηγικό Σχέδιο Οδικής Ασφάλειας 2021-2030 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.1 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΙΚΗΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 
Αρμοδιότητα : Επιτροπή Νομοθεσίας, Κώδικα Οδικής 
Κυκλοφορίας και Αστυνόμευσης 

Χρονικό 
Πλαίσιο 

(ΒΡ/MΕ/ΜΑ/
ΠΕΡ/ΣΥΝ) 

Αρμόδια 
Υπηρεσία/Οργανισμός 

Μετρήσεις /   
Μεθοδολογία 

παρακολούθησης 

Αναμενόμενο 
Αποτέλεσμα 

Εφαρμογή αποτελεσματικών μέτρων για την αποτροπή της οδήγησης 
από επαγγελματίες οδηγούς σε κατάσταση κόπωσης, 
περιλαμβανομένου του αυστηρού ελέγχου των ταχογράφων. 

ΣΥΝ Τμήμα Οδικών 
Μεταφορών 

 
Αστυνομία 

 
Τμήμα Επιθεώρησης 

Εργασίας 
 
 
 

Αριθμός ετήσιου αριθμού 
εξειδικευμένων ελέγχων, 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
της ΕΕ 

Περιορισμός της οδήγησης 
από επαγγελματίες οδηγούς 
σε κατάσταση κόπωσης. 

Έλεγχος και  ευαισθητοποίηση των εργοδοτών σχετικά με τις 
υποχρεώσεις και την ευθύνη τους όσον αφορά την παροχή εξοπλισμού 
ασφαλείας για επαγγελματίες μοτοσικλετιστές, όπως μεταφορείς 
εγγράφων & μικροδεμάτων (couriers) και οδηγούς παράδοσης (delivery) 
και έλεγχος και ενθάρρυνση της χρήσης εξοπλισμού ασφαλείας και 
ενδυμάτων υψηλής ορατότητας (κίτρινο γιλέκο) από επαγγελματίες 
οδηγούς μηχανοκινήτων δικύκλων. 
 

ΣΥΝ  Μονάδα Οδικής 
Ασφάλειας 

(ΥΜΕΕ) 

 
Τμήμα Επιθεώρησης 

Εργασίας 
 

Αστυνομία 
 
 

Αριθμός εργοδοτών που 
εφαρμόζουν πολιτικές για 
παροχή εξοπλισμού 
ασφαλείας. 
Επιτόπου έρευνες κατά τις 
βραδινές ώρες για να 
καθοριστεί το ποσοστό των 
επαγγελματιών 
μοτοσικλετιστών που 
χρησιμοποιούν εξοπλισμό 
ασφαλείας. 

Αύξηση της χρήσης 
εξοπλισμού ασφαλείας από 
επαγγελματίες 
μοτοσικλετιστές. 
 
 

Ενθάρρυνση εταιρειών για χρήση ISO 39001: Road Traffic Safety 
Management Systems. Εξέταση ενδεχομένου επιδότησης εταιρειών. 
 

ΒΡ Μονάδα Οδικής 
Ασφάλειας (ΥΜΕΕ) 

 
Τμήμα Επιθεώρησης 

Εργασίας 
 
 

Αριθμός εταιρειών που 
υιοθέτησαν το πρότυπο. 
Δράσεις ενημέρωσης 
πιθανών εταιρειών που τους 
αφορά. 

Μείωση του αριθμού οδικών 
συγκρούσεων και των 
θυμάτων από οδικές 
συγκρούσεις που αφορούν 
και εργατικά ατυχήματα. 

Ενθάρρυνση των εισαγωγέων και πωλητών αυτοκινήτων στη προβολή 
κατά τη διαφήμιση του επιπέδου παθητικής και ενεργητικής ασφάλειας 
με βάση διεθνή συστήματα κατάταξης (π.χ. EuroNCAP -European New 
Car Assessment Programme). Εξέταση ενδεχομένου Νομοθετικής 
Ρύθμισης. 
 

ΜΕ Μονάδα Οδικής 
Ασφάλειας (ΥΜΕΕ) 

 

Τμήμα Οδικών Μεταφορών  
 
 

Αύξηση του ποσοστού των 
ασφαλέστερων οχημάτων ως 
ποσοστό του συνόλου του 
στόλου των μηχανοκίνητων 
οχημάτων. Θέσπιση 
Νομοθεσίας. 

Αύξηση του ποσοστού των 
ασφαλέστερων οχημάτων 
ως ποσοστό του συνόλου 
στόλου με στόχο τη μείωση 
του αριθμού των θυμάτων 
από οδικές συγκρούσεις. 
 
 



50 

 
 
 
 

Στρατηγικό Σχέδιο Οδικής Ασφάλειας 2021-2030 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.1 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΙΚΗΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 
Αρμοδιότητα : Επιτροπή Νομοθεσίας, Κώδικα Οδικής 
Κυκλοφορίας και Αστυνόμευσης 

Χρονικό 
Πλαίσιο 

(ΒΡ/MΕ/ΜΑ/
ΠΕΡ/ΣΥΝ) 

Αρμόδια 
Υπηρεσία/Οργανισμός 

Μετρήσεις /   
Μεθοδολογία 

παρακολούθησης 

Αναμενόμενο 
Αποτέλεσμα 

Επικαιροποίηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) και 
παράλληλη έκδοση του στα αγγλικά. 

 

ΜΕ Τμήμα Δημοσίων Έργων  
 

Τμήμα Οδικών Μεταφορών   
 
 
 

Έκδοση και κυκλοφορία νέου 
Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 
(ΚΟΚ), στα ελληνικά και 
αγγλικά. 

Μείωση του αριθμού των 
θυμάτων από οδικές 
συγκρούσεις λόγω 
συμμόρφωσης προς τις 
πρόνοιες των Νόμων και 
καλές πρακτικές οδήγησης 
και χρήσης του οδικού 
δικτύου όπως αυτές 
περιλαμβάνονται στον ΚΟΚ. 
 
 
 

Δράσεις δια βίου μάθησης/ γνώσης- προώθησης του Κώδικα Οδικής 
Κυκλοφορίας, με αντικείμενα μάθησης όπως πχ.:  

- Οδήγηση σε Κυκλικό Κόμβο. 

- Οδήγηση μηχανοκίνητων δικύκλων με ανοιχτά φώτα την ημέρα. 
- Νομοθετικό Πλαίσιο για Συσκευές Προσωπικής Κινητικότητας 

(Scooter) 
- Πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις 

 

ΣΥΝ Μονάδα Οδικής 
Ασφάλειας (ΥΜΕΕ) 

 
Τμήμα Οδικών Μεταφορών   

 
Τμήμα Δημοσίων Έργων  

 
Αστυνομία 

 

Αριθμός δράσεων που έχουν 
σχεδιαστεί και υλοποιηθεί. 

Μείωση του αριθμού οδικών 
συγκρούσεων και των 
θυμάτων από οδικές 
συγκρούσεις σχετικές με τις 
δράσεις που έχουν 
υλοποιηθεί. 

 

 

Χρονικό πλαίσιο: ΒΡ: Βραχυπρόθεσμο: 1-3 χρόνια από την έναρξη, MΕ: Μεσοπρόθεσμο 3-7 χρόνια, ΜΑ: Μακροπρόθεσμο: πριν το τέλος της στρατηγικής περιόδου,  

     ΠΕΡ: Περιοδική εφαρμογή, ΣΥΝ: Συνεχής εφαρμογή 

Έντονο κείμενο: Επισημαίνει τον «Βασικό Οργανισμό», στις περιπτώσεις όπου συμμετέχουν περισσότεροι του ενός οργανισμοί 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.2  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΔΗΓΩΝ 

Αρμοδιότητα : Επιτροπή Εκπαίδευσης 

και Εξέτασης Οδηγών 

Χρονικό 
Πλαίσιο 

(ΒΡ/MΕ/ΜΑ/
ΠΕΡ/ΣΥΝ) 

Αρμόδια 
Υπηρεσία/Οργανισμός 

Μετρήσεις / 
Μεθοδολογία 

παρακολούθησης 

Αναμενόμενο 
Αποτέλεσμα 

Προώθηση ολοκληρωμένης λύσης για να εισαχθούν στο θέμα της 

εκπαίδευσης των οδηγών, σύγχρονες ρυθμίσεις όπως η υποχρέωση για 

δια βίου μάθηση των εκπαιδευτών οδηγών, η εισαγωγή του θεσμού της 

"Σχολής  Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Οδηγών", η κατηγοριοποίηση των 

εκπαιδευτών και σχολών ανάλογα με τις γνώσεις και τα εκπαιδευτικά 

μέσα που διαθέτουν αντίστοιχα, η εισαγωγή διαδικασίας για διασφάλιση 

της ποιότητας της λειτουργίας των σχολών κλπ. 

ΒΡ και ΜΕ Τμήμα Οδικών 

Μεταφορών (ΥΜΕΕ) 

1)Ψήφιση σχετικού 

νομοσχεδίου σε Νόμο(ΒΡ).                                      

2)Εφαρμογή των διατάξεων 

του Νόμου (ΜΕ). 

Θέσπιση και εφαρμογή 

νομοθεσίας που θα 

αναβαθμίζει το επίπεδο των 

εκπαιδευτών και των 

σχολών οδηγών με 

αποτέλεσμα τη βελτίωση της 

οδηγικής ικανότητας, των 

δεξιοτήτων και της οδικής 

συμπεριφοράς των οδηγών. 

Αυξημένη   έμφαση   στην   ενσωμάτωση   του   θέματος   της   

προσοχής   προς όλους τους ευάλωτους χρήστες και ιδιαίτερα προς τα 

μοτοποδήλατα/μοτοσικλέτες (L1e-L7e). 

ΒΡ Τμήμα Οδικών 

Μεταφορών (ΥΜΕΕ) 

Ο αριθμός των ειδικών 

θεμάτων που 

ενσωματώνονται στην 

εκπαίδευση των οδηγών,  

για την προσοχή προς τους 

ευάλωτους χρήστες και 

ιδιαίτερα προς τους οδηγούς 

των μοτοποδηλάτων/ 

μοτοσικλετών (L1e-L7e). 

Βελτίωση της προσοχής 

προς τους ευάλωτους 

χρήστες και των 

μοτοποδηλάτων/ 

μοτοσικλετών (L1e-L7e), με 

αποτέλεσμα την μείωση του 

αριθμού των οδικών 

συγκρούσεων όπου την 

ευθύνη είχε ο οδηγός άλλου 

οχήματος. 

Αυξημένη   έμφαση  στην   ευθύνη που έχουν οι οδηγοί για την οδική 

ασφάλεια των παιδιών καθώς και στην μειωμένη αντίληψη κινδύνων από 

τα παιδιά.  

ΒΡ Τμήμα Οδικών 

Μεταφορών  

Ο αριθμός των ειδικών 

θεμάτων που 

ενσωματώνονται στην 

εκπαίδευση των οδηγών,  

για βελτίωση της προσοχής 

προς τα παιδιά. 

Βελτίωση της προσοχής 

προς τα παιδιά , με 

αποτέλεσμα την μείωση του 

αριθμού των οδικών 

συγκρούσεων στις οποίες 

εμπλέκονται παιδιά. 

οχήματος. 

Ένταξη εξειδικευμένων γνωστικών αντικειμένων/θεμάτων στη διαδικασία 

της εκπαίδευσης και της εξέτασης οδηγών όπως η αντίληψη κινδύνου, η 

προσέγγιση στην εκπαίδευση και απόκτηση εμπειριών οδήγησης από 

νεαρά κορίτσια και αγόρια, η χρήση συστημάτων ενεργητικής ασφάλειας, 

η αμυντική οδήγηση, η ορθή συντήρηση του οχήματος (π.χ. ελαστικών) 

κλπ. 

ΒΡ Τμήμα Οδικών 

Μεταφορών  

Υλοποίηση δράσης. Αναβάθμιση του επιπέδου  

κατάρτισης των οδηγών. 



52 

 
 
 
 

Στρατηγικό Σχέδιο Οδικής Ασφάλειας 2021-2030 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.2  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΔΗΓΩΝ 

Αρμοδιότητα : Επιτροπή Εκπαίδευσης 

και Εξέτασης Οδηγών 

Χρονικό 
Πλαίσιο 

(ΒΡ/MΕ/ΜΑ/
ΠΕΡ/ΣΥΝ) 

Αρμόδια 
Υπηρεσία/Οργανισμός 

Μετρήσεις / 
Μεθοδολογία 

παρακολούθησης 

Αναμενόμενο 
Αποτέλεσμα 

Αναβάθμιση των απαιτήσεων για απόκτηση για απόκτηση άδειας 

οδήγησης, μέσω (Α) της θεωρητικής εξέτασης με χρήση ηλεκτρονικού 

υπολογιστή και (Β) της αύξησης του χρόνου και των σημείων εξέτασης 

κατά την πρακτική δοκιμασία. 

ΒΡ (για την Α) 

ΣΥΝ ( για την 

Β) 

Τμήμα Οδικών 

Μεταφορών  

Υλοποίηση της δράσης Α 

και αριθμός των μέτρων που 

υλοποιούνται ετήσια για τη 

δράση Β. 

Αναβάθμιση των ικανοτήτων 

ασφαλούς οδήγησης των 

αδειούχων οδηγών. 

Ανάπτυξη κατάλληλων προσόντων και δεξιοτήτων για τους εξεταστές 

οδηγών και προώθηση διαδικασιών διασφάλισης της ποιότητας της 

εξέτασης. 

ΣΥΝ Τμήμα Οδικών 

Μεταφορών  

Αριθμός μέτρων που 

προωθήθηκαν και 

εφαρμόσθηκαν ανά τριετία. 

Αναβάθμιση της ποιότητας 

εξέτασης και βελτίωση της 

οδηγικής ικανότητας, των 

δεξιοτήτων και της οδικής 

συμπεριφοράς των οδηγών. 

Συνεχής παρακολούθηση και αναβάθμιση των διαδικασιών και 

περιεχομένου της δια βίου εκπαίδευσης, των οδηγών οχημάτων 

δημόσιας χρήσης, περιλαμβανομένων των οδηγών λεωφορείων, ταξί και 

όλων των φορτηγών. 

ΣΥΝ Τμήμα Οδικών 

Μεταφορών 

Αριθμός  οδηγών οχημάτων 

δημόσιας χρήσης που 

εκπαιδεύονται. 

Αναβάθμιση της 

παρεχόμενης ποιότητας 

εκπαίδευσης , με 

αποτέλεσμα την βελτίωση 

της οδηγικής ικανότητας, 

των δεξιοτήτων και της 

οδικής συμπεριφοράς των 

οδηγών οχημάτων δημόσιας 

χρήσης. 

Ανάπτυξη και ενθάρρυνση παρακολούθησης μαθημάτων 

«επανεκπαίδευσης»  των   οδηγών. 

ΜΕ Τμήμα Οδικών 

Μεταφορών  

Ο αριθμός των μαθημάτων 

«επανεκπαίδευσης» που 

είναι διαθέσιμα, και ο 

αριθμός των 

συμμετεχόντων. 

Μείωση του αριθμού των 

οδικών συγκρούσεων. 
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Στρατηγικό Σχέδιο Οδικής Ασφάλειας 2021-2030 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.2  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΔΗΓΩΝ 

Αρμοδιότητα : Επιτροπή Εκπαίδευσης 

και Εξέτασης Οδηγών 

Χρονικό 
Πλαίσιο 

(ΒΡ/MΕ/ΜΑ/
ΠΕΡ/ΣΥΝ) 

Αρμόδια 
Υπηρεσία/Οργανισμός 

Μετρήσεις / 
Μεθοδολογία 

παρακολούθησης 

Αναμενόμενο 
Αποτέλεσμα 

Ανάπτυξη  και  διάθεση  κατάρτισης  και επανεκπαίδευσης μετά την 

εξέταση  (για  παράδειγμα  στην νυχτερινή  οδήγηση)  για υφιστάμενους 

κατόχους άδειας οδήγησης. 

ΜΕ Υπουργείο Δικαιοσύνης 
και Δημόσιας Τάξης 

 

Ο αριθμός των 

εξειδικευμένων μαθημάτων 

μετά την εξέταση που είναι 

διαθέσιμα και ο αριθμός των 

συμμετεχόντων. 

Βελτίωση των δεξιοτήτων 

των οδηγών και ανάπτυξη 

μιας υπεύθυνης στάσης 

απέναντι στην οδήγηση, με 

αποτέλεσμα την μείωση του 

αριθμού των οδικών 

συγκρούσεων. 

Δημιουργία κινήτρων για εξειδικευμένη εκπαίδευση οδηγών 

μοτοσικλετών, περιλαμβανόμενης και της ενθάρρυνσης ασφαλιστικών 

εταιρειών να παρέχουν μειωμένα ασφάλιστρα σε όσους παρακολουθούν 

κατάλληλα και εγκεκριμένα μαθήματα κατάρτισης. 

ΒΡ Μονάδα Οδικής 
Ασφάλειας (ΥΜΕΕ) 

  

Σύνδεσμος Ασφαλιστικών 
Εταιρειών Κύπρου 

Αριθμός κινήτρων. Αύξηση του αριθμού και του 

ποσοστού μοτοσικλετιστών 

που συμμετέχουν στα 

προγράμματα. 

Διαμόρφωση  κατευθυντήριων  γραμμών  για αξιολόγηση της εξέτασης 

της φυσικής/ιατρικής κατάστασης των οδηγών. 

ΜΕ Τμήμα Οδικών 
Μεταφορών 

 

Υπουργείο Υγείας 
 

Παγκύπριος Ιατρικός 
Σύλλογος 

Δημιουργία και εφαρμογή 

σχετικού εγχειριδίου. 

Βελτίωση της 

φυσικής/ιατρικής 

κατάστασης των οδηγών με 

αποτέλεσμα τη μείωση των 

τροχαίων συγκρούσεων που 

προκαλούνται από ιατρικά 

προβλήματα. 

Αξιολόγηση της υφιστάμενης πρακτικής με σκοπό την προώθηση 

περαιτέρω μέτρων σε σχέση με την περιοδική εξέταση της 

φυσικής/ιατρικής κατάστασης των οδηγών. 

ΒΡ και ΜΕ Τμήμα Οδικών 
Μεταφορών 

 

Υπουργείο Υγείας 
 

Παγκύπριος Ιατρικός 
Σύλλογος 

 

Αριθμός μέτρων που 

εφαρμόστηκαν. 

Βελτίωση της 

φυσικής/ιατρικής 

κατάστασης των οδηγών με 

αποτέλεσμα τη μείωση των 

τροχαίων συγκρούσεων που 

προκαλούνται από ιατρικά 

προβλήματα. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.2  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΔΗΓΩΝ 

Αρμοδιότητα : Επιτροπή Εκπαίδευσης 

και Εξέτασης Οδηγών 

Χρονικό 
Πλαίσιο 

(ΒΡ/MΕ/ΜΑ/
ΠΕΡ/ΣΥΝ) 

Αρμόδια 
Υπηρεσία/Οργανισμός 

Μετρήσεις / 
Μεθοδολογία 

παρακολούθησης 

Αναμενόμενο 
Αποτέλεσμα 

Θέσπιση μέτρων ώστε η οδήγηση όλων των μηχανοκίνητων οχημάτων 

σε δημόσιο δρόμο,   να γίνεται μόνο με την απόκτηση κανονικής άδειας 

οδήγησης στην αντίστοιχη κατηγορία, εξαιρουμένης της οδήγησης  με τη 

νομικά προβλεπόμενη συνοδεία, για εκπαιδευτικούς σκοπούς . 

ΜΕ Τμήμα Οδικών 

Μεταφορών  

Αριθμός μέτρων που 

προωθήθηκαν. 

Θέσπιση σχετικής 

νομοθεσίας και δημιουργία 

κατάλληλων υποδομών 

εκπαίδευσης. 

 

Χρονικό πλαίσιο: ΒΡ: Βραχυπρόθεσμο: 1-3 χρόνια από την έναρξη, MΕ: Μεσοπρόθεσμο 3-7 χρόνια, ΜΑ: Μακροπρόθεσμο: πριν το τέλος της στρατηγικής περιόδου,  

     ΠΕΡ: Περιοδική εφαρμογή, ΣΥΝ: Συνεχής εφαρμογή 

Έντονο κείμενο: Επισημαίνει τον «Βασικό Οργανισμό», στις περιπτώσεις όπου συμμετέχουν περισσότεροι του ενός οργανισμοί 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.3  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
Αρμοδιότητα : Επιτροπή Διαφώτισης και Κυκλοφοριακής 
Αγωγής 

Χρονικό 
Πλαίσιο 

(ΒΡ/MΕ/ΜΑ/
ΠΕΡ/ΣΥΝ) 

Αρμόδια 
Υπηρεσία/Οργανισμός 

Μετρήσεις / 
Μεθοδολογία 

παρακολούθησης 

Αναμενόμενο 
Αποτέλεσμα 

Συνέχιση του ετήσιου προγράμματος στοχευμένων εκστρατειών 
ενημέρωσης/ευαισθητοποίησης για την Οδική Ασφάλεια, παράλληλα με 
εκστρατείες επιβολής του νόμου και ένταξη νέων θεμάτων, με έμφαση 
στα εξής:  

ΣΥΝ 

 

Αστυνομία Κύπρου 

 
Μονάδα Οδικής 

Ασφάλειας 
(ΥΜΕΕ) 

 
 

 

Ο ετήσιος αριθμός 
εκστρατειών. 
Δείκτης για την Οδική 
Ασφάλεια ΕΠ1 

Βελτίωση της οδικής 
συνείδησης με στόχο η μη 
συμμόρφωση στους 
κανόνες οδικής 
κυκλοφορίας να θεωρείται 
κοινωνικά απαράδεκτη. 

 Υπερβολική ταχύτητα, στοχευόμενη κυρίως σε νεότερους άνδρες 
οδηγούς. 

ΣΥΝ 

 

Αστυνομία Κύπρου 

 
Μονάδα Οδικής 

Ασφάλειας  
(ΥΜΕΕ) 

 

Ο ετήσιος αριθμός 
εκστρατειών. 
Δείκτης για την Οδική 
Ασφάλεια ΕΠ1 

Μείωση του αριθμού 
των θυμάτων αντρών 
οδηγών. 

 Χρήση ζώνης ασφαλείας για τους οδηγούς και τους επιβάτες. ΣΥΝ 

 

Αστυνομία Κύπρου 

 
Μονάδα Οδικής 

Ασφάλειας 
(ΥΜΕΕ) 

 

Ο ετήσιος αριθμός 
εκστρατειών. 
Δείκτης για την Οδική 
Ασφάλεια ΕΠ1 

Αυξημένα ποσοστά 
χρήσης ζώνης 
ασφαλείας. 

 Ευάλωτοι χρήστες του οδικού δικτύου, με ιδιαίτερη έμφαση στους 

ηλικιωμένους και στα παιδιά, πεζούς και ποδηλάτες. 

ΣΥΝ 

 

Αστυνομία Κύπρου 

 
Μονάδα Οδικής 

Ασφάλειας 
(ΥΜΕΕ)  

 
Υπουργείο Παιδείας, 

Πολιτισμού, Αθλητισμού 
και Νεολαίας 

 

Ο ετήσιος αριθμός 
εκστρατειών. 
Δείκτης για την Οδική 
Ασφάλεια ΕΠ1 

Μείωση του αριθμού 
των θυμάτων που 
ανήκουν σε ευάλωτες 
ομάδες χρηστών του 
οδικού δικτύου. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.3  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
Αρμοδιότητα : Επιτροπή Διαφώτισης και Κυκλοφοριακής 
Αγωγής 

Χρονικό 
Πλαίσιο 

(ΒΡ/MΕ/ΜΑ/
ΠΕΡ/ΣΥΝ) 

Αρμόδια 
Υπηρεσία/Οργανισμός 

Μετρήσεις / 
Μεθοδολογία 

παρακολούθησης 

Αναμενόμενο 
Αποτέλεσμα 

 Κόπωση, στοχευόμενη σε επαγγελματίες οδηγούς. ΣΥΝ 

 

Αστυνομία Κύπρου 

 
Μονάδα Οδικής 

Ασφάλειας  
(ΥΜΕΕ) 

 
Τμήμα Επιθεώρησης 

Εργασίας 

 

Τμήμα Οδικών 

Μεταφορών 

 

Ο ετήσιος αριθμός 
εκστρατειών. 
Δείκτης για την Οδική 
Ασφάλεια ΕΠ1 

Βελτιωμένη ασφάλεια 
για τους επαγγελματίες 
οδηγούς και μείωση της 
συμμετοχής τους σε 
οδικές συγκρούσεις. 

 Οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, στοχευόμενη κυρίως σε 
άνδρες. 

ΣΥΝ 
 

Αστυνομία Κύπρου 

 
Μονάδα Οδικής 

Ασφάλειας  
(ΥΜΕΕ) 

 

 

Ο ετήσιος αριθμός 
εκστρατειών. 
Δείκτης για την Οδική 
Ασφάλεια ΕΠ1 

Μείωση των θυμάτων 
λόγω οδήγησης υπό 
την επήρεια αλκοόλ 
για τους άντρες 
οδηγούς. 

 Χρήση κινητού κατά την οδήγηση. ΣΥΝ 

 

Αστυνομία Κύπρου 

 
Μονάδα Οδικής 

Ασφάλειας 
(ΥΜΕΕ) 

 

 
 

Ο ετήσιος αριθμός 
εκστρατειών. 
Δείκτης για την Οδική 
Ασφάλεια ΕΠ1 

Μείωση της 
συχνότητας οδικών 
συγκρούσεων, λόγω 
χρήσης κινητών, πιο 
υπεύθυνη στάση 
απέναντι στη χρήση 
τηλεφώνου 
κατά την οδήγηση. 

 Εκστρατείες ευαισθητοποίησης για προσοχή προς τους 
μοτοσικλετιστές (για τους οδηγούς άλλων οχημάτων). 

ΣΥΝ 
 

Αστυνομία Κύπρου 

 
Μονάδα Οδικής 

Ασφάλειας 
(ΥΜΕΕ) 

 

 
 

Ο ετήσιος αριθμός 
εκστρατειών. 
Δείκτης για την Οδική 
Ασφάλεια ΕΠ1 

Μείωση του αριθμού 
των θυμάτων που είναι 
χρήστες 
μηχανοκίνητων 
δικύκλων και 
αυξημένη προσοχή 
προς αυτή την 
κατηγορία ευάλωτων 
χρηστών του οδικού 

δικτύου. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.3  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
Αρμοδιότητα : Επιτροπή Διαφώτισης και Κυκλοφοριακής 
Αγωγής 

Χρονικό 
Πλαίσιο 

(ΒΡ/MΕ/ΜΑ/
ΠΕΡ/ΣΥΝ) 

Αρμόδια 
Υπηρεσία/Οργανισμός 

Μετρήσεις / 
Μεθοδολογία 

παρακολούθησης 

Αναμενόμενο 
Αποτέλεσμα 

 Ορατότητα / ευδιακριτότητα το βράδυ για ευάλωτους χρήστες του 
οδικού δικτύου (συμπεριλαμβανομένων των μοτοσικλετιστών) 

ΣΥΝ 

 

Αστυνομία Κύπρου 

 
Μονάδα Οδικής 

Ασφάλειας 
(ΥΜΕΕ) 

  
 

 

Ο ετήσιος αριθμός 
εκστρατειών. 
Δείκτης για την Οδική 
Ασφάλεια ΕΠ1 

Αυξημένα ποσοστά 
χρήσης υλικών υψηλής 
ορατότητας, με στόχο 
την μείωση του αριθμού 
των 
θυμάτων κατά τις 
βραδινές ώρες. 

 Ασφάλεια χρηστών μηχανοκίνητων δικύκλων (για
χρήστες μηχανοκίνητων δικύκλων, αμυντική οδήγηση, χρήση 
κράνους, κλπ) 

ΣΥΝ 
 

Αστυνομία Κύπρου 

 
Μονάδα Οδικής 

Ασφάλειας 
(ΥΜΕΕ) 

 
 

Ο ετήσιος αριθμός 
εκστρατειών. 
Δείκτης για την Οδική 
Ασφάλεια ΕΠ1 

Βελτίωση της ασφάλειας 
και μείωση του αριθμού 
των θυμάτων που είναι 
χρήστες μηχανοκίνητων 
δικύκλων. 

 Οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών και άλλων 
εξαρτησιογόνων ουσιών 

ΣΥΝ 
 

Αστυνομία Κύπρου 

 
Μονάδα Οδικής Ασφάλειας 

(ΥΜΕΕ) 
 
 
 

Ο ετήσιος αριθμός 
εκστρατειών 
Δείκτης για την Οδική 
Ασφάλεια ΕΠ1 

Αυξημένη 
ευαισθητοποίηση σχετικά 
με τις επιπτώσεις της 
οδήγησης υπό την επήρεια 
εξαρτησιογόνων ουσιών, 
και μια 
μακροπρόθεσμη αλλαγή 
στη στάση απέναντι στην 
οδήγηση υπό την επήρεια 
ναρκωτικών. 

 Εκστρατεία ενημέρωσης για νέες νομοθετικές ρυθμίσεις που 
αφορούν την Οδική Ασφάλεια. 

ΣΥΝ 
 

Αστυνομία Κύπρου 

 
Μονάδα Οδικής Ασφάλειας 

(ΥΜΕΕ) 

Ο ετήσιος αριθμός 
εκστρατειών 
Δείκτης για την Οδική 
Ασφάλεια ΕΠ1 

Κατανόηση/αποδοχή 
κατασταλτικών 
μέτρων/προστίμων 

 Εκστρατεία ενημέρωσης για χρήση κατάλληλων συστημάτων 
συγκράτησης παιδιών στα οχήματα. 

ΣΥΝ 

 

Αστυνομία Κύπρου 

 
Μονάδα Οδικής Ασφάλειας 

(ΥΜΕΕ) 
 
 

Ο ετήσιος αριθμός 
εκστρατειών 
Δείκτης για την Οδική 
Ασφάλεια ΕΠ1 

Μείωση των θυμάτων που 
είναι παιδιά 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.3  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
Αρμοδιότητα : Επιτροπή Διαφώτισης και Κυκλοφοριακής 
Αγωγής 

Χρονικό 
Πλαίσιο 

(ΒΡ/MΕ/ΜΑ/
ΠΕΡ/ΣΥΝ) 

Αρμόδια 
Υπηρεσία/Οργανισμός 

Μετρήσεις / 
Μεθοδολογία 

παρακολούθησης 

Αναμενόμενο 
Αποτέλεσμα 

 Εκστρατεία ενημέρωσης για την παράνομη στάθμευση. ΣΥΝ 

 

Αστυνομία Κύπρου 
 

Μονάδα Οδικής Ασφάλειας 
(ΥΜΕΕ) 

 
 

Ο ετήσιος αριθμός 
εκστρατειών 
Δείκτης για την Οδική 
Ασφάλεια ΕΠ1 

Μείωση της παράνομης 
στάθμευσης 

Επιστημονικός σχεδιασμός και αξιολόγηση των δραστηριοτήτων 
ευαισθητοποίησης, με βάση τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές.  

ΣΥΝ Μονάδα Οδικής 
Ασφάλειας 

(ΥΜΕΕ) 
 

Αστυνομία Κύπρου 
 

Υπουργείο Παιδείας, 
Πολιτισμού, Αθλητισμού και 

Νεολαίας 

Ποσοστό 
σχετικών 
δραστηριοτήτων 
που τυγχάνουν 
επιστημονικού 
σχεδιασμού και 
αξιολόγησης 

Αυξημένη 
αποτελεσματικότητα 
των εκστρατειών για την 
Οδική 

Ασφάλεια. 

Συνεχής υποστήριξη και συμμετοχή σε διεθνείς εκστρατείες 

ενημέρωσης/ευαισθητοποίησης. 

ΣΥΝ 
 

Αστυνομία Κύπρου 

 
Μονάδα Οδικής 

Ασφάλειας 
(ΥΜΕΕ) 

 

 

 

Ο αριθμός των 
διεθνών 
εκστρατειών που 
υποστηρίζονται 
σε ετήσια βάση. 

Αυξημένη 

ευαισθητοποίηση 
σχετικά με 

την Οδική Ασφάλεια. 

  Προσέλκυση χορηγών για την συνεχή επανάληψη των μηνυμάτων για        
την Οδική Ασφάλεια.  

ΣΥΝ 

 

Μονάδα Οδικής 

Ασφάλειας 

(ΥΜΕΕ) 

 

 
Αστυνομία Κύπρου 

 

Ο αριθμός των 
χορηγών που 
προσελκύσθηκαν και 
της αξίας των 
χορηγιών σε ετήσια 
βάση 

Ενίσχυση των 
μηνυμάτων για την 
Οδική Ασφάλεια, και 
βελτίωση της 
νοοτροπίας για την 
Οδική Ασφάλεια 
μακροπρόθεσμα. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.3  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
Αρμοδιότητα : Επιτροπή Διαφώτισης και Κυκλοφοριακής 
Αγωγής 

Χρονικό 
Πλαίσιο 

(ΒΡ/MΕ/ΜΑ/
ΠΕΡ/ΣΥΝ) 

Αρμόδια 
Υπηρεσία/Οργανισμός 

Μετρήσεις / 
Μεθοδολογία 

παρακολούθησης 

Αναμενόμενο 
Αποτέλεσμα 

Παροχή πληροφοριών και καλλιέργεια παιδείας στους οδηγούς και 
επιβάτες μηχανοκίνητων  δικύκλων σχετικά με το κράνος ασφαλείας και 
τη σημασία των εγκεκριμένων προδιαγραφών και της σωστής 
ασφάλισης (δέσιμο) του. 

ΣΥΝ Μονάδα Οδικής 
Ασφάλειας (ΥΜΕΕ) 

 
Αστυνομία Κύπρου 

 

 
 

Αριθμός σχετικών 
δράσεων που 
υλοποιούνται 
σε ετήσια 
βάση. 

Μείωση του 
ποσοστού των 
οδηγών 

μηχανοκίνητων 
δίκυκλων που δεν 
φέρουν κράνος, ή το 
κράνος τους δεν ήταν 
σωστά 
ασφαλισμένο και 
μείωση των σχετικών 
θανάτων και σοβαρών 
τραυματισμών. 
 

Δραστηριότητες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των οδηγών 
μηχανοκίνητων δίκυκλων που παραδίδουν φαγητό και άλλα αγαθά, 
σχετικά με τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν και τρόπους 
αυτοπροστασίας τους.  

ΣΥΝ Μονάδα Οδικής 
Ασφάλειας (ΥΜΕΕ) 

 
Αστυνομία Κύπρου 

 
Τμήμα Επιθεώρησης 

Εργασίας 

 
 

Αριθμός σχετικών 
δράσεων που 
υλοποιούνται σε ετήσια 
βάση. 

Μείωση των θανάτων 
και σοβαρών 
τραυματισμών μεταξύ 
οδηγών 
μηχανοκίνητων 
δίκυκλων που 
παραδίδουν φαγητό 
και άλλα αγαθά 

Ενθάρρυνση των πωλητών μοτοποδηλάτων και μοτοσικλετών ώστε να 
παραπέμπουν τους πελάτες τους σε ειδικά μαθήματα οδήγησης 
μοτοσυκλέτας, από τα σημεία πώλησης. 

ΣΥΝ Μονάδα Οδικής 
Ασφάλειας (ΥΜΕΕ) 

 

Ο αριθμός των ατόμων 
που παραπέμφθηκαν σε 
μαθήματα εκπαίδευσης 
μοτοσικλέτας από τα 

σημεία 

πώλησης.(Στοιχεία από 

συλλόγους 

μοτοσικλετιστών) 

Βελτίωση των 
δεξιοτήτων οδηγών 
μηχανοκίνητων 
δικύκλων με 
αποτέλεσμα τη μείωση 
των θυμάτων που 
ανήκουν σε αυτή την 
κατηγορία χρηστών του 
οδικού δικτύου. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.3  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
Αρμοδιότητα : Επιτροπή Διαφώτισης και Κυκλοφοριακής 
Αγωγής 

Χρονικό 
Πλαίσιο 

(ΒΡ/MΕ/ΜΑ/
ΠΕΡ/ΣΥΝ) 

Αρμόδια 
Υπηρεσία/Οργανισμός 

Μετρήσεις / 
Μεθοδολογία 

παρακολούθησης 

Αναμενόμενο 
Αποτέλεσμα 

Συμμετοχή των επαγγελματιών από υπηρεσίες υγείας σε 
δραστηριότητες για την Οδική Ασφάλεια  

ΣΥΝ 

 

Μονάδα Οδικής 

Ασφάλειας 

(ΥΜΕΕ) 
 

Αστυνομία Κύπρου 

 

Υπουργείο Υγείας 

 

Παγκύπριος Ιατρικός 
Σύλλογος 

Ο αριθμός των  
επαγγελματιών υγείας που 
συμμετέχουν σε 
δραστηριότητες οδικής 
ασφάλειας σε ετήσια 
βάση. 

Μακροπρόθεσμη 
βελτιωμένη στάση 
απέναντι στην Οδική 
Ασφάλεια και 
κατανόηση των 
συνεπειών των οδικών 
συγκρούσεων. 

Αξιοποίηση νοσοκομείων, κέντρων υγείας και ιδιωτικών ιατρείων για 
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση σε θέματα Οδικής Ασφάλειας. 

ΣΥΝ 
 

Μονάδα Οδικής 
Ασφάλειας 

(ΥΜΕΕ) 
 

Υπουργείο Υγείας 
 

Παγκύπριος Ιατρικός 
Σύλλογος 

 Ο αριθμός των ιατρικών 
δομών που συμβάλλουν 
στην ενημέρωση και 
ευαισθητοποίηση.  

Βελτίωση της 

ενημέρωσης και 

ευαισθητοποίησης του 

κοινού σε θέματα 

Οδικής Ασφάλειας. 

Ορισμός πολιτών κοινωνικής αποδοχής, νέων αλλά και μεγαλύτερων, 
ως «Πρεσβευτές Οδικής Ασφάλειας», που θα λειτουργούν ως πρότυπα 
και θα συμβάλλουν στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού. 

ΣΥΝ 
 

Μονάδα Οδικής 
Ασφάλειας 

(ΥΜΕΕ) 

 

Αστυνομία Κύπρου 

Ο αριθμός των 
«Πρεσβευτών Οδικής 
Ασφάλειας» που ορίζονται 
ετήσια. 

Βελτίωση της 

ενημέρωσης και 

ευαισθητοποίησης του 
κοινού σε θέματα 
Οδικής Ασφάλειας 

Προώθηση της δημιουργίας τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών εκπομπών 
για την Οδική Ασφάλεια, που θα προβάλλουν σχετικά μηνύματα.   

ΒΡ Μονάδα Οδικής 
Ασφάλειας 

(ΥΜΕΕ) 

 

Αστυνομία Κύπρου 

 

Η συχνότητα μετάδοσης 
των εκπομπών αυτών 
ετήσια.  

Βελτίωση της 

ενημέρωσης και 

ευαισθητοποίησης του 

κοινού σε θέματα 

Οδικής Ασφάλειας 
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Στρατηγικό Σχέδιο Οδικής Ασφάλειας 2021-2030 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.3  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
Αρμοδιότητα : Επιτροπή Διαφώτισης και Κυκλοφοριακής 
Αγωγής 

Χρονικό 
Πλαίσιο 

(ΒΡ/MΕ/ΜΑ/
ΠΕΡ/ΣΥΝ) 

Αρμόδια 
Υπηρεσία/Οργανισμός 

Μετρήσεις / 
Μεθοδολογία 

παρακολούθησης 

Αναμενόμενο 
Αποτέλεσμα 

Προώθηση πρωτοβουλιών για την ευαισθητοποίηση των μεγαλύτερων 
σε ηλικία οδηγών όσον αφορά την τρωτότητα τους και διασφάλιση της 
παροχής πληροφοριών σχετικά με τους τρόπους που μπορούν να την  
αντιμετωπίσουν. 

ΣΥΝ 

 

Αστυνομία Κύπρου 

 
Μονάδα Οδικής 

Ασφάλειας 
(ΥΜΕΕ) 

 

 

Αριθμός σχετικών 
δράσεων που 
υλοποιούνται σε ετήσια 
βάση 

Μειωμένη          

συμμετοχή των 

μεγαλύτερων σε ηλικία 

χρηστών του οδικού 

δικτύου σε οδικές 

συγκρούσεις  και 

μείωση των οδικών 

συγκρούσεων στις 

οποίες εμπλέκονται 

οδηγοί σε μεγαλύτερη 

ηλικία 

 

Παρεμβάσεις σε τοπικό επίπεδο, με την εμπλοκή όλων των τοπικών 
αρμοδίων  υπηρεσιών και φορέων, για ευαισθητοποίηση σε τοπικά 
θέματα Οδικής Ασφάλειας.  

ΣΥΝ 
 

Μονάδα Οδικής 

Ασφάλειας 

(ΥΜΕΕ) 
 

Αστυνομία 
Κύπρου 

 
 Ένωση Δήμων 

 
 Ένωση 

Κοινοτήτων 
 

 Τοπικές Αρχές 
 

 

Αριθμός σχετικών 
δράσεων που 
υλοποιούνται σε ετήσια 
βάση. 

 Βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας 
των εκστρατειών για την 
Οδική Ασφάλεια σε 
περιφερειακό επίπεδο. 

Εξασφάλιση βέλτιστου συντονισμού των συμβαλλόμενων μερών του 
Ευρωπαϊκής Χάρτας Οδικής Ασφάλειας και μεγιστοποίηση της 
συμβολής τους στην Οδική Ασφάλεια. 

ΣΥΝ 

 

Μονάδα Οδικής 

Ασφάλειας 

(ΥΜΕΕ) 
 

 

Ο ετήσιος αριθμός των 

δράσεων από 
συμβαλλόμενα μέρη της 
Ευρωπαϊκής Χάρτας 
Οδικής Ασφάλειας. 

Αύξηση της κοινωνικής 

ευαισθητοποίησης για 

την Οδική Ασφάλεια. 
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Στρατηγικό Σχέδιο Οδικής Ασφάλειας 2021-2030 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.3  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
Αρμοδιότητα : Επιτροπή Διαφώτισης και Κυκλοφοριακής 
Αγωγής 

Χρονικό 
Πλαίσιο 

(ΒΡ/MΕ/ΜΑ/
ΠΕΡ/ΣΥΝ) 

Αρμόδια 
Υπηρεσία/Οργανισμός 

Μετρήσεις / 
Μεθοδολογία 

παρακολούθησης 

Αναμενόμενο 
Αποτέλεσμα 

Επίτευξη συμφωνίας με τους παρόχους δημοσίων μεταφορών για 
εμφάνιση μηνυμάτων για την Οδική Ασφάλεια στα οχήματα τους. 

ΒΡ Μονάδα Οδικής 

Ασφάλειας 

(ΥΜΕΕ) 
 

Διεύθυνση Μεταφορών 
(ΥΜΕΕ) 

 
Τμήμα Οδικών Μεταφορών 

 

Αστυνομία Κύπρου 
 

Ο αριθμός των οχημάτων 
δημοσίων μεταφορών  
που φέρουν μηνύματα για 
την Οδική Ασφάλεια. 

Άμεση μετάδοση 

μηνυμάτων οδικής 

ασφάλειας στους χρήστες 

των δρόμων. 

 

Συνέχιση του ετήσιου προγράμματος διαλέξεων της Αστυνομίας για την 
Οδική Ασφάλεια στα σχολεία, αλλά με ιδιαίτερη στόχευση των περιοχών 
όπου σημειώνεται υψηλότερος αριθμός οδικών συγκρούσεων και οδικών 
παρεμβάσεων. 

ΣΥΝ 

 

Αστυνομία Κύπρου 

 
Μονάδα Οδικής 

Ασφάλειας 
(ΥΜΕΕ) 

 
Υπουργείο Παιδείας, 

Πολιτισμού, Αθλητισμού και 
Νεολαίας 

 

Ο αριθμός των ετήσιων 
διαλέξεων  

Ευαισθητοποίηση των 
οδικών χρηστών και 
βελτίωση οδικής 
συμπεριφοράς σε τοπικό 
επίπεδο 

Προώθηση της επαναχρησιμοποίησης κατάλληλων  παιδικών 
συστημάτων συγκράτησης στα οχήματα. 

ΣΥΝ 

 

Μονάδα Οδικής 
Ασφάλειας  

(ΥΜΕΕ) 

 
 

Ο αριθμός των σχετικών 
δράσεων που 
υλοποιούνται ετήσια. 

Αυξημένη ασφάλεια των 
παιδιών στα οχήματα. 

 Δημοσιοποίηση των δραστηριοτήτων αστυνόμευσης και των 
αποτελεσμάτων τους. 

ΣΥΝ Αστυνομία Κύπρου 

 
 

Το ποσοστό της δημόσιας 
κάλυψης των 
δραστηριοτήτων 
αστυνόμευσης και των 
αποτελεσμάτων τους. 

Μεγαλύτερος σεβασμός 
και τήρηση των κανόνων 
οδικής κυκλοφορίας, με 
αποτέλεσμα την 
μακροπρόθεσμη μείωση 
του αριθμού θυμάτων. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.3  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
Αρμοδιότητα : Επιτροπή Διαφώτισης και Κυκλοφοριακής 
Αγωγής 

Χρονικό 
Πλαίσιο 

(ΒΡ/MΕ/ΜΑ/
ΠΕΡ/ΣΥΝ) 

Αρμόδια 
Υπηρεσία/Οργανισμός 

Μετρήσεις / 
Μεθοδολογία 

παρακολούθησης 

Αναμενόμενο 
Αποτέλεσμα 

Προβολή των αποτελεσμάτων διεθνών συστημάτων κατάταξης των νέων     
αυτοκινήτων, σχετικά με τα επίπεδα ενεργητικής και παθητικής 
ασφάλειας (όπως π.χ. του EuroNCAP)  

ΣΥΝ 
 

Μονάδα Οδικής 

Ασφάλειας 
(ΥΜΕΕ) 

 

Αστυνομία Κύπρου 

Ο αριθμός των σχετικών 
δράσεων που 
υλοποιούνται 
ετήσια. 

Ασφαλέστερα αυτοκίνητα 
στη Κυπριακή Δημοκρατία. 

Προώθηση στο σύνολο του πληθυσμού, της ενεργούς διακίνησης με 
εναλλακτικά μέσα μεταφοράς (βιώσιμη κινητικότητα).  

ΣΥΝ Μονάδα Οδικής 
Ασφάλειας 

(ΥΜΕΕ) 

 
Τμήμα Δημοσίων Έργων 

(Κλάδος Βιώσιμης 
Κινητικότητας) 

 

Αστυνομία Κύπρου 

Αριθμός σχετικών 
δράσεων που 
υλοποιούνται σε ετήσια 
βάση. 

Αύξηση των ποσοστών 
διακίνησης με βιώσιμα 
μέσα  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.3  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
Αρμοδιότητα : Επιτροπή Διαφώτισης και Κυκλοφοριακής 
Αγωγής 

Χρονικό 
Πλαίσιο 

(ΒΡ/MΕ/ΜΑ/
ΠΕΡ/ΣΥΝ) 

Αρμόδια 
Υπηρεσία/Οργανισμός 

Μετρήσεις / 
Μεθοδολογία 

παρακολούθησης 

Αναμενόμενο 
Αποτέλεσμα 

Ενθάρρυνση της χρήσης βιώσιμων μέσων διακίνησης για τη  μετάβαση 

προς και από το σχολείο.  

ΣΥΝ Υπουργείο Παιδείας, 

Πολιτισμού, Αθλητισμού 

και Νεολαίας 

 

Μονάδα Οδικής Ασφάλειας 

(ΥΜΕΕ) 

 

Τμήμα Δημοσίων Έργων 

(Κλάδος Βιώσιμης 

Κινητικότητας) 

 

Καταγραφή του αριθμού 

των μαθητών που 

διακινούνται με βιώσιμα 

μέσα σε ετήσια βάση 

Αύξηση των ποσοστών 

διακίνησης με βιώσιμα 

μέσα  

από και προς τα σχολεία. 

Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση σε σχέση με την Οδική Ασφάλεια σε 

χώρους εργασίας όπου μεγάλο ποσοστό των εργαζομένων είναι 

αλλοδαποί. 

ΣΥΝ 

 

Τμήμα Επιθεώρησης 

Εργασίας 

 

Μονάδα Οδικής Ασφάλειας 

(ΥΜΕΕ) 

 

Αστυνομία Κύπρου 

 

Τμήμα Οδικών Μεταφορών 

 

KEBE 

 

Σχετικές δράσεις που 

υλοποιούνται σε ετήσια 

βάση. 

Μείωση των θυμάτων σε 

οδικές συγκρούσεις κατά 

την εργασία τους. 

Συνέχιση της παραγωγής και παροχής υλικού και της προώθησης 

μηνυμάτων για την Οδική Ασφάλεια σε διάφορες γλώσσες και διάθεση 

τους στο ευρύ κοινό (αλλοδαποί) και στα σχολεία με τα υψηλότερα 

ποσοστά μαθητών που είναι αλλοδαποί και στόχευση αλλοδαπών μέσα 

από τα παιδιά τους. 

ΣΥΝ 

 

Μονάδα Οδικής 

Ασφάλειας 

(ΥΜΕΕ) 

 

Υπουργείο Παιδείας, 

Πολιτισμού, Αθλητισμού και 

Νεολαίας 

 

Αστυνομία Κύπρου 

 

Ο αριθμός των σημείων 

(και κυρίως των σχολείων) 

που διατίθεται υλικό σε 

ξένες γλώσσες σε ετήσια 

βάση. 

Βελτιωμένη οδηγική 

συμπεριφορά και μείωση 

των θυμάτων που είναι 

αλλοδαποί που διαμένουν 

στην Κύπρο. 



65 

 
 
 
 

Στρατηγικό Σχέδιο Οδικής Ασφάλειας 2021-2030 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.3  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
Αρμοδιότητα : Επιτροπή Διαφώτισης και Κυκλοφοριακής 
Αγωγής 

Χρονικό 
Πλαίσιο 

(ΒΡ/MΕ/ΜΑ/
ΠΕΡ/ΣΥΝ) 

Αρμόδια 
Υπηρεσία/Οργανισμός 

Μετρήσεις / 
Μεθοδολογία 

παρακολούθησης 

Αναμενόμενο 
Αποτέλεσμα 

Συνεργασία της Αστυνομίας και των σχολικών αρχών για ενημέρωση και 

ευαισθητοποίηση των οδηγών που διακινούνται έξω ή γύρω από σχολεία 

και στις διαδρομές προς τα σχολεία. 

ΣΥΝ Αστυνομία Κύπρου 

 

Υπουργείο Παιδείας, 

Πολιτισμού, Αθλητισμού και 

Νεολαίας 

 

Το ποσοστό των σχολείων 

ετήσια,  όπου υλοποιείται 

η δράση. 

Αυξημένη ασφάλεια των 

παιδιών στους δρόμους 

έξω ή γύρω από τα 

σχολεία και στις 

διαδρομές προς αυτά. 

Εισαγωγή του μαθήματος της κυκλοφοριακής αγωγής στα Λύκεια και στις 

Τεχνικές σχολές. 

ΣΥΝ Υπουργείο Παιδείας, 

Πολιτισμού, Αθλητισμού 

και Νεολαίας 

 

Μονάδα Οδικής Ασφάλειας 

 

Δείκτες Επάρκειας και 

Επιτυχίας βάση του 

Αναλυτικού Προγράμματος 

Βελτιωμένη οδηγική 

συμπεριφορά και 

υπεύθυνη στάση απέναντι 

στην οδήγηση, με 

αποτέλεσμα τη μείωση 

του αριθμού 

θυμάτων ηλικίας κάτω των 

25 ετών. 

Συνεργασία με τους πωλητές συστημάτων ασφαλείας (συγκράτησης) για 

παιδιά για την παραγωγή και την παροχή πληροφοριών στα σημεία 

πώλησης σχετικά με την κατάλληλη χρήση των συστημάτων αυτών 

ΣΥΝ Μονάδα Οδικής 

Ασφάλειας 

 

Αστυνομία Κύπρου 

Υπουργείο Υγείας 

 

Ποσοστό 

καταστημάτων που 

παρέχουν πληροφόρηση 

σε ετήσια βάση 

Αύξηση της χρήσης 

κατάλληλων συστημάτων 

ασφαλείας/συγκράτησης 

για παιδιά, με τον ορθό 

τρόπο για μείωση του 

αριθμού των θυμάτων 

που είναι παιδιά. 

Οργάνωση επιμορφωτικών προγραμμάτων για εκπαιδευτικούς που να 

εξασφαλίζουν καλύτερη ενσωμάτωση της Οδικής Ασφάλειας στα 

προγράμματα γενικής εκπαίδευσης (όπως η χρήση των δεδομένων για 

οδικές συγκρούσεις στα μαθηματικά και την στατιστική, την απόσταση 

ακινητοποίησης του οχήματος στη φυσική κ.α.). 

ΣΥΝ Υπουργείο Παιδείας, 

Πολιτισμού, Αθλητισμού 

και Νεολαίας 

 

Μονάδα Οδικής Ασφάλειας 

Αστυνομία Κύπρου 

Ο αριθμός των 

επιμορφωτικών 

προγραμμάτων που 

οργανώθηκαν σε ετήσια 

βάση 

Ευρύτερη αναφορά στην 

Οδική Ασφάλεια κατά το 

σχολικό εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα, με 

αποτέλεσμα την συμβολή 

στη μακροπρόθεσμη 

βελτίωση της στάσης 

απέναντι στην Οδική 

Ασφάλεια. 
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Στρατηγικό Σχέδιο Οδικής Ασφάλειας 2021-2030 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.3  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
Αρμοδιότητα : Επιτροπή Διαφώτισης και Κυκλοφοριακής 
Αγωγής 

Χρονικό 
Πλαίσιο 

(ΒΡ/MΕ/ΜΑ/
ΠΕΡ/ΣΥΝ) 

Αρμόδια 
Υπηρεσία/Οργανισμός 

Μετρήσεις / 
Μεθοδολογία 

παρακολούθησης 

Αναμενόμενο 
Αποτέλεσμα 

Προώθηση διεθνών καλών πρακτικών στο θέμα της εκπαίδευσης για την 
Οδική Ασφάλεια ( Κυκλοφοριακής Αγωγής). 

ΣΥΝ 

 

Υπουργείο Παιδείας, 
Πολιτισμού, Αθλητισμού 

και Νεολαίας 

 

Αστυνομία Κύπρου 

 

Μονάδα Οδικής 
Ασφάλειας  

(ΥΜΕΕ) 

 

Υλοποίηση των Δεικτών 
Επιτυχίας και Επάρκειας 
του Αναλυτικού 
Προγράμματος σε ετήσια 
βάση 
( Δείκτης Οδικής 
Ασφάλειας ΕΠ3 ) 

Αυξημένη έκθεση σε 
μηνύματα για την Οδική 
Ασφάλεια από νεαρή 
ηλικία, με αποτέλεσμα 
την μακροπρόθεσμη 
βελτίωση της νοοτροπίας 
και της κουλτούρας για 
την Οδική Ασφάλεια. 

Παροχή πληροφοριών και υποστήριξης σε γονείς και κηδεμόνες για το 
πώς να αποτελούν το καλό παράδειγμα στην οδήγηση. Αύξηση της 
συμμετοχής των γονέων και άλλων ενηλίκων στην μεταφορά των 
μηνυμάτων για την Οδική Ασφάλεια στα παιδιά.  

ΣΥΝ 

 

Μονάδα Οδικής 
Ασφάλειας (ΥΜΕΕ) 

 

Αστυνομία Κύπρου 
 

Υπουργείο Παιδείας, 
Πολιτισμού, Αθλητισμού και 

Νεολαίας 
 

Παγκύπριες 
Συνομοσπονδίες 

Ομοσπονδιών Συνδέσμων  
Γονέων 

 

Αριθμός σχετικών δράσεων 
που υλοποιούνται σε ετήσια 
βάση. 

Βελτίωση της 
ευαισθητοποίησης για 
την Οδική Ασφάλεια 
όσον αφορά τα παιδιά 
και 
μακροπρόθεσμη 
βελτίωση της 
συμπεριφοράς των 
χρηστών του οδικού 
δικτύου. 
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Στρατηγικό Σχέδιο Οδικής Ασφάλειας 2021-2030 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.3  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
Αρμοδιότητα : Επιτροπή Διαφώτισης και Κυκλοφοριακής 
Αγωγής 

Χρονικό 
Πλαίσιο 

(ΒΡ/MΕ/ΜΑ/
ΠΕΡ/ΣΥΝ) 

Αρμόδια 
Υπηρεσία/Οργανισμός 

Μετρήσεις / 
Μεθοδολογία 

παρακολούθησης 

Αναμενόμενο 
Αποτέλεσμα 

Διοργάνωση διαγωνισμών με θέμα την Οδική Ασφάλεια. Αξιοποίηση του 

εθελοντισμού με σκοπό την ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα 

Οδικής Ασφάλειας.  

ΣΥΝ 

 

Μονάδα Οδικής 

Ασφάλειας 

(ΥΜΕΕ) 

 

Υπουργείο Παιδείας, 

Πολιτισμού, Αθλητισμού και 

Νεολαίας 

 

Αστυνομία Κύπρου 

 

Ο αριθμός των 

διαγωνισμών που 

διοργανώνονται σε ετήσια 

βάση. 

Βελτίωση της 

ευαισθητοποίησης των 

παιδιών σε θέματα Οδικής 

Ασφάλειας. 

 

Συνέχιση και αναβάθμιση των δραστηριοτήτων ενημέρωσης και 

ευαισθητοποίησης στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής (ΠΚΑ) της 

Αστυνομίας Κύπρου. 

ΣΥΝ Αστυνομία Κύπρου Αριθμός μαθητών και 

άλλων που συμμετέχουν 

στις δραστηριότητες του 

ΠΚΑ και η 

αποτελεσματικότητα των 

δραστηριοτήτων, με βάση 

ανεξάρτητη αξιολόγηση. 

Βελτίωση της 

ευαισθητοποίησης των 

παιδιών και των νέων σε 

θέματα Οδικής Ασφάλειας. 

Αξιοποίηση πρώην παραβατών ή επιζώντων οδικών συγκρούσεων για 

συμμετοχή σε προγράμματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης κυρίως 

για παιδιά και νέους.  

ΣΥΝ 

 

Μονάδα Οδικής 

Ασφάλειας 

(ΥΜΕΕ) 

 

Υπουργείο Παιδείας, 

Πολιτισμού, Αθλητισμού και 

Νεολαίας 

 

Αστυνομία Κύπρου 

 

 

Ο αριθμός των σχετικών 

προγραμμάτων που 

διοργανώνονται σε ετήσια 

βάση. 

Βελτίωση της 

ευαισθητοποίησης των 

παιδιών και των νέων για 

την οδική ασφάλεια. 



68 

 
 
 
 

Στρατηγικό Σχέδιο Οδικής Ασφάλειας 2021-2030 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.3  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
Αρμοδιότητα : Επιτροπή Διαφώτισης και Κυκλοφοριακής 
Αγωγής 

Χρονικό 
Πλαίσιο 

(ΒΡ/MΕ/ΜΑ/
ΠΕΡ/ΣΥΝ) 

Αρμόδια 
Υπηρεσία/Οργανισμός 

Μετρήσεις / 
Μεθοδολογία 

παρακολούθησης 

Αναμενόμενο 
Αποτέλεσμα 

Παροχή προγραμμάτων εκπαίδευσης για παιδιά που διακινούνται με τα 

πόδια ή με ποδήλατο σε περιοχές με τα υψηλότερα ποσοστά θυμάτων 

αυτής της κατηγορίας χρηστών και επιδότηση αναγκαίου εξοπλισμού από 

τον ιδιωτικό τομέα. 

ΣΥΝ 

 

Μονάδα Οδικής 

Ασφάλειας 

(ΥΜΕΕ) 

 

Υπουργείο Παιδείας, 

Πολιτισμού, Αθλητισμού και 

Νεολαίας  

 

 

 

Υλοποίηση των Δεικτών 

Επιτυχίας και Επάρκειας 

του Αναλυτικού 

Προγράμματος και ο 

αριθμός χορηγιών που 

εξασφαλίζονται σε ετήσια 

βάση.  

Μείωση των θυμάτων που 

είναι παιδιά και 

διακινούνται με τα πόδια ή 

χρησιμοποιούν ποδήλατο. 

Εξασφάλιση χορηγιών από τον ιδιωτικό τομέα για παραγωγή υλικού για 

την κυκλοφοριακή αγωγή και για τη διοργάνωση σχετικών 

δραστηριοτήτων στα σχολεία. 

ΣΥΝ 

 

Μονάδα Οδικής 

Ασφάλειας 

(ΥΜΕΕ) 

 

Υπουργείο Παιδείας, 

Πολιτισμού, Αθλητισμού και 

Νεολαίας 

Το συνολικό ποσό 

χορηγιών σε ετήσια βάση 

για την κυκλοφοριακή 

αγωγή που 

εξασφαλίζονται από τον 

ιδιωτικό τομέα. 

Συμβολή στη βελτίωση της 

στάσης των παιδιών 

απέναντι στην Οδική 

Ασφάλεια. 

 
Χρονικό πλαίσιο: ΒΡ: Βραχυπρόθεσμο: 1-3 χρόνια από την έναρξη, MΕ: Μεσοπρόθεσμο 3-7 χρόνια, ΜΑ: Μακροπρόθεσμο: πριν το τέλος της στρατηγικής περιόδου,  

     ΠΕΡ: Περιοδική εφαρμογή, ΣΥΝ: Συνεχής εφαρμογή 

     Έντονο κείμενο: Επισημαίνει τον «Βασικό Οργανισμό», στις περιπτώσεις όπου συμμετέχουν περισσότεροι του ενός οργανισμοί 



69 

 
 
 
 

Στρατηγικό Σχέδιο Οδικής Ασφάλειας 2021-2030 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.4  ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Αρμοδιότητα : Επιτροπή Ασφάλειας Οδικών Υποδομών 

Χρονικό 

Πλαίσιο 

(ΒΡ/MΕ/ΜΑ/

ΠΕΡ/ΣΥΝ) 

Αρμόδια 

Υπηρεσία/Οργανισμός 

Μετρήσεις / 

Μεθοδολογία 

Παρακολούθησης 

Αναμενόμενο 

Αποτέλεσμα 

Επίτευξη αποτελεσματικού συντονισμού των υπευθύνων και 

εμπλεκομένων φορέων για τον σχεδιασμό και την κατασκευή της οδικής 

υποδομής, ώστε η ασφάλεια των χρηστών του οδικού δικτύου να 

ενσωματώνεται σε όλα τα στάδια παροχής της υποδομής. 

ΣΥΝ Τμήμα Δημοσίων Έργων 

 

Τμήμα Πολεοδομίας και 

Οικήσεως 

 

Αστυνομία Κύπρου 

 

Επαρχιακές Διοικήσεις 

 

Τοπικές Αρχές 

Πιστοποίηση διενέργειας 

ελέγχων οδικής 

ασφάλειας, οι οποίοι 

πραγματοποιούνται στα 

στάδια του σχεδιασμού, 

υλοποίησης και 

διαχείρισης των έργων. 

 

Αύξηση του αριθμού των 

έργων υποδομής, τα 

οποία περιλαμβάνουν 

ειδικές πρόνοιες για 

οδηγούς μηχανοκίνητων 

δικύκλων, πεζούς και / ή 

ποδηλάτες. 

Τακτική επικαιροποίηση των εθνικών προτύπων σχεδιασμού ασφαλών 

οδικών υποδομών, με βάση τις τελευταίες έρευνες και καινοτομίες. 

Ενθάρρυνση όλων των αρμοδίων αρχών για την εφαρμογή τους.  

ΠΕΡ Τμήμα Δημοσίων Έργων 

 

Τμήμα Πολεοδομίας και 

Οικήσεως 

 

Αστυνομία Κύπρου 

 

Επαρχιακές Διοικήσεις 

 

Τοπικές Αρχές 

Συχνότητα 

επικαιροποίησης των 

προτύπων. 

Σταδιακή αναβάθμιση του 

επιπέδου ασφάλειας των 

οδικών υποδομών. 

Προώθηση κατάλληλων νομοθετικών ρυθμίσεων και  διαμόρφωση 

πολιτικής για τη διαχείριση της παρόδιας ανάπτυξης και ένταξη 

σχετικών προνοιών στα Σχέδια Ανάπτυξης. 

ΣΥΝ Υπουργείο Εσωτερικών 

 

Τμήμα Πολεοδομίας και 

Οικήσεως 

 

Τμήμα Δημοσίων Έργων 

 

Επαρχιακές Διοικήσεις 

 

Τοπικές Αρχές 

 

Θέσπιση κατάλληλων 

νομοθετικών ρυθμίσεων 

και πολιτικών στα πλαίσια 

των τακτών 

αναθεωρήσεων των 

Σχεδίων Ανάπτυξης και 

των Προτύπων 

Λειτουργικής Ιεράρχησης/ 

Κατηγοριοποίησης του 

Οδικού Δικτύου. 

Ασφαλέστερο Οδικό 

Δίκτυο σε σχέση με την 

παρόδια ανάπτυξη 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.4  ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Αρμοδιότητα : Επιτροπή Ασφάλειας Οδικών Υποδομών 

Χρονικό 

Πλαίσιο 

(ΒΡ/MΕ/ΜΑ/

ΠΕΡ/ΣΥΝ) 

Αρμόδια 

Υπηρεσία/Οργανισμός 

Μετρήσεις / 

Μεθοδολογία 

Παρακολούθησης 

Αναμενόμενο 

Αποτέλεσμα 

Συσχέτιση των ορίων ταχύτητας κατά μήκος συγκεκριμένων τμημάτων 

του οδικού δικτύου με τις προδιαγραφές τους, την χρήση τους, την 

τοπογραφία και τις  παρακείμενες χρήσεις γης, καθώς και την σύνθεση  

και πυκνότητα της οδικής κυκλοφορίας, περιλαμβανομένης της 

παρουσίας ευάλωτων χρηστών.. 

 

 

 

ΣΥΝ 

 

 

Τμήμα Δημοσίων Έργων 

 

Τμήμα Πολεοδομίας και 

Οικήσεως 

 

Αστυνομία Κύπρου 

 

Επαρχιακές Διοικήσεις 

 

Τοπικές Αρχές 

Ο αριθμός των 

αξιολογήσεων όσον αφορά 

το όριο ταχύτητας και των 

εγκεκριμένων προτάσεων/ 

εισηγήσεων για αλλαγές, 

από την  Τεχνική 

Επιτροπή Κεντρικού 

Φορέα Επίλυσης 

Κυκλοφοριακών 

Προβλημάτων 

Μείωση του αριθμού των 

θυμάτων από οδικές 

συγκρούσεις με εμπλοκή 

του παράγοντα 

«ταχύτητα». 

Ιεράρχηση και συσχετισμός του κάθε δρόμου με τον επιδιωκόμενο 

ρόλο/ λειτουργία του ως προς το παρόδιο περιβάλλον, την πρόσβαση 

και τη διαμπερή κίνηση, εφαρμόζοντας τις Αρχές της Βιώσιμης 

Κινητικότητας 

 

 

 

 

 

ΣΥΝ Τμήμα Πολεοδομίας και 

Οικήσεως 

 

Τμήμα Δημοσίων Έργων 

 

Επαρχιακές Διοικήσεις 

 

Τοπικές Αρχές 

 

Ο αριθμός  των 

αναθεωρήσεων των 

σχετικών χαρτών και 

κειμένων των Τοπικών 

Σχεδίων και των 

Προτύπων Λειτουργικής 

Ιεράρχησης/ 

Κατηγοριοποίησης του 

Οδικού Δικτύου. 

Βελτιωμένη ιεραρχική 

χρήση του οδικού δικτύου, 

με αποτέλεσμα την 

βελτιωμένη ασφάλεια και 

αποδοτικότητα του οδικού 

δικτύου. 

Προώθηση της καθιέρωσης γενικού ορίου ταχύτητας 30 km/h σε 

κατοικημένες περιοχές. 

ΜΕ/ ΜΑ Τμήμα Δημοσίων Έργων 

 

Επαρχιακές Διοικήσεις 

 

Τοπικές Αρχές 

Πρόοδος στην πορεία για 

υλοποίηση της δράσης. 

Βελτίωση της οδικής 

ασφάλειας στις 

κατοικημένες περιοχές 

Συνέχιση της εφαρμογής περιοδικών προγραμμάτων βελτιωτικών 

μέτρων σε μελανά σημεία και σε περιοχές/σημεία με υψηλή συχνότητα 

οδικών συγκρούσεων, συμπεριλαμβανομένων των συγκρούσεων χωρίς 

τραυματισμούς. 

ΣΥΝ Τμήμα Δημοσίων Έργων 

 

Αστυνομία Κύπρου 

 

Επαρχιακές Διοικήσεις 

 

Τοπικές Αρχές 

Ο αριθμός των 

προγραμμάτων που έχουν 

εγκριθεί για εφαρμογή. 

Μειωμένος αριθμός 

οδικών θυμάτων σε σημεία 

και περιοχές με υψηλή 

συχνότητα οδικών 

συγκρούσεων. 



71 

 
 
 
 

Στρατηγικό Σχέδιο Οδικής Ασφάλειας 2021-2030 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.4  ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Αρμοδιότητα : Επιτροπή Ασφάλειας Οδικών Υποδομών 

Χρονικό 

Πλαίσιο 

(ΒΡ/MΕ/ΜΑ/

ΠΕΡ/ΣΥΝ) 

Αρμόδια 

Υπηρεσία/Οργανισμός 

Μετρήσεις / 

Μεθοδολογία 

Παρακολούθησης 

Αναμενόμενο 

Αποτέλεσμα 

Διενέργεια Ελέγχων Οδικής Ασφάλειας (Road Safety Audits) θα γίνεται 

στους δρόμους που καθορίζονται από την σχετική νομοθεσία κατά τη 

διάρκεια του σχεδιασμού, κατασκευής και λειτουργίας του κάθε δρόμου  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝ Τμήμα Δημοσίων Έργων Επιβεβαίωση διενέργειας 

των νενομισμένων 

ελέγχων 

Ασφαλέστερο βασικό 

οδικό δίκτυο 

Υλοποίηση της διαδικασίας Αξιολόγησης της Ασφάλειας στο Σύνολο 

του Οδικού Δικτύου, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τη 

Διαχείριση Ασφάλειας των Οδικών Υποδομών (ΕΕ) 2019/1936 

 

 

ΒΡ και ΠΕΡ Τμήμα Δημοσίων Έργων 

 

Αστυνομία Κύπρου 

 

Επαρχιακές Διοικήσεις 

 

Τοπικές Αρχές 

Υλοποίηση των δράσεων Αναβάθμιση του επιπέδου 

ασφάλειας του οδικού 

δικτύου που αξιολογείται. 

Εγκατάσταση Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών (ITS) που σχετίζονται  

με την Οδική Ασφάλεια, π.χ. πινακίδες με ένδειξη της ταχύτητας του 

οχήματος μια δεδομένη χρονική στιγμή και πινακίδες μεταβλητών 

μηνυμάτων ή άλλα ευφυή συστήματα που παρέχουν πληροφορίες 

Οδικής Ασφάλειας στους οδηγούς. 

 

 

 

 

ΒΡ Τμήμα Δημοσίων Έργων 

 

Μονάδα Οδικής Ασφάλειας 

(YMEE) 

 

Ο αριθμός συγκεκριμένων 

δράσεων εγκατάστασης 

Ευφυών Συστημάτων 

Μεταφορών στο οδικό 

δίκτυο. 

Βελτιωμένη συμμόρφωση 

με τους κανόνες οδικής 

κυκλοφορίας και τα όρια 

ταχύτητας. 
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Αρμοδιότητα : Επιτροπή Ασφάλειας Οδικών Υποδομών 

Χρονικό 

Πλαίσιο 

(ΒΡ/MΕ/ΜΑ/

ΠΕΡ/ΣΥΝ) 

Αρμόδια 

Υπηρεσία/Οργανισμός 

Μετρήσεις / 

Μεθοδολογία 

Παρακολούθησης 

Αναμενόμενο 

Αποτέλεσμα 

Ετήσια Εκπαίδευση Επιθεωρητών Οδικής Ασφάλειας (Road Safety 

Inspectors) σε όλες τις Επαρχίες, καθώς και εφαρμογή ενός 

συνεχιζόμενου προγράμματος δράσεων. 

ΣΥΝ Τμήμα Δημοσίων Έργων 

 

Επαρχιακές Διοικήσεις 

Τοπικές Αρχές 

 

Αστυνομία Κύπρου 

 

 

Ο αριθμός των 

εκπαιδευμένων 

Επιθεωρητών Οδικής 

Ασφάλειας. 

Αυξημένη 

αποτελεσματικότητα και  

παραγωγή έργου σχετικά 

με τις Επιθεωρήσεις 

Οδικής Ασφάλειας. 

Ανάπτυξη προγραμμάτων Επιθεωρήσεων Οδικής Ασφάλειας για τον 

εντοπισμό των κινδύνων που σχετίζονται με τα χαρακτηριστικά του 

οδικού περιβάλλοντος και υλοποίηση διορθωτικών μέτρων. 

ΣΥΝ Τμήμα Δημοσίων Έργων 

 

Επαρχιακές Διοικήσεις 

 

Τοπικές Αρχές 

 

Αστυνομία Κύπρου 

 

 

Ο αριθμός Επιθεωρήσεων 

Οδικής Ασφάλειας και των 

προτάσεων που 

εγκρίθηκαν και 

αναλήφθηκαν για μείωση 

των 

κυκλοφοριακώνκινδύνων. 

Μακροπρόθεσμη μείωση 

των οδικών κινδύνων που 

σχετίζονται με τα 

χαρακτηριστικά του οδικού 

περιβάλλοντος, καθώς και 

διαμόρφωση 

ασφαλέστερων δρόμων. 

Διαχωρισμός των αντίθετων κατευθύνσεων κυκλοφορίας, όπου 

παρατηρούνται αυξημένες ταχύτητες, με κατάλληλο διαχωριστικό, 

νοουμένου ότι αυτό είναι κατασκευαστικά εφικτό. 

ΣΥΝ Τμήμα Δημοσίων Έργων 

 

Αστυνομία Κύπρου 

 

Επαρχιακές Διοικήσεις 

 

Τοπικές Αρχές 

Αριθμός σχετικών έργων 

που υλοποιούνται ετήσια. 

Μείωση των οδικών 

συγκρούσεων στους 

δρόμους όπου υλοποιείται 

το μέτρο. 

 

 

Απόδοση προτεραιότητας στη διάθεση κονδυλίων για συντήρηση της 

σήμανσης οδοστρώματος και των οδικών πινακίδων, για την πιο 

αποτελεσματική λειτουργία των σύγχρονων ηλεκτρονικών συστημάτων 

υποβοήθησης της οδήγησης και εντοπισμού κινδύνων. 

 

 

ΣΥΝ Τμήμα Δημοσίων Έργων 

 

Επαρχιακές Διοικήσεις 

 

Τοπικές Αρχές 

Βαθμός επάρκειας των 

κονδυλίων που διατίθενται 

σε ετήσια βάση, για τους 

εν λόγω σκοπούς. 

Αυξημένο επίπεδο 

ασφάλειας στους δρόμους 

όπου γίνεται συστηματική 

συντήρηση της οδικής 

σήμανσης και 

σηματοδότησης. 
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Αρμοδιότητα : Επιτροπή Ασφάλειας Οδικών Υποδομών 

Χρονικό 

Πλαίσιο 

(ΒΡ/MΕ/ΜΑ/

ΠΕΡ/ΣΥΝ) 

Αρμόδια 

Υπηρεσία/Οργανισμός 

Μετρήσεις / 

Μεθοδολογία 

Παρακολούθησης 

Αναμενόμενο 

Αποτέλεσμα 

Συστηματική τακτική συντήρηση του οδοστρώματος. ΣΥΝ Τμήμα Δημοσίων Έργων 

 

Επαρχιακές Διοικήσεις 

 

Τοπικές Αρχές 

Χρονικό διάστημα μεταξύ 

των περιοδικών 

συντηρήσεων του 

οδοστρώματος του κάθε 

δρόμου. 

Αυξημένο επίπεδο 

ασφάλειας στους δρόμους 

όπου γίνεται τακτική 

συντήρηση του 

οδοστρώματος. 

Καθιέρωση διαδικασιών για την άμεση επιδιόρθωση φθορών και ζημιών 

στο οδικό δίκτυο, που συνιστούν σοβαρό κίνδυνο για την οδική 

ασφάλεια. 

ΒΡ Τμήμα Δημοσίων Έργων 

 

Αστυνομία Κύπρου 

 

Επαρχιακές Διοικήσεις 

 

Τοπικές Αρχές 

Βαθμός καθιέρωσης των 

εν λόγω διαδικασιών στις 

αρμόδιες υπηρεσίες. 

Αυξημένο επίπεδο 

ασφάλειας στο οδικό 

δίκτυο. 

Αξιοποίηση ευρωπαϊκών κονδυλίων για βελτίωση της ασφάλειας των 

οδικών υποδομών. 

ΣΥΝ Τμήμα Δημοσίων Έργων 

 

Επαρχιακές Διοικήσεις 

 

Τοπικές Αρχές 

Πιστώσεις από ευρωπαϊκά 

κονδύλια, που 

εξασφαλίζονται σε ετήσια 

βάση, για βελτίωση της 

ασφάλειας των οδικών 

υποδομών. 

Αναβάθμιση του επιπέδου 

ασφάλειας των οδικών 

υποδομών. 

Εγκατάσταση  ειδικών στηθαίων ασφαλείας  για μοτοσικλετιστές όπου 

αυτό ιεραρχείται ως προτεραιότητα.  

ΜΕ Τμήμα Δημοσίων Έργων 

 

Αστυνομία Κύπρου 

 

Επαρχιακές Διοικήσεις 

 

 

Ο αριθμός των σχετικών 

αξιολογήσεων που έχουν 

πραγματοποιηθεί,  ο 

αριθμός των εισηγήσεων 

που εγκρίθηκαν και ο 

αριθμός των αποφάσεων 

που υλοποιήθηκαν. 

Μειωμένος κίνδυνος για 

τους χρήστες του οδικού 

δικτύου, και κυρίως τους 

μοτοσικλετιστές, από μη 

προστατευμένη οδική 

υποδομή. 
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Αρμοδιότητα : Επιτροπή Ασφάλειας Οδικών Υποδομών 

Χρονικό 

Πλαίσιο 

(ΒΡ/MΕ/ΜΑ/

ΠΕΡ/ΣΥΝ) 

Αρμόδια 

Υπηρεσία/Οργανισμός 

Μετρήσεις / 

Μεθοδολογία 

Παρακολούθησης 

Αναμενόμενο 

Αποτέλεσμα 

Ανάληψη διαρκούς προγράμματος αξιολόγησης των αναγκών για οδικό 

φωτισμό και της επάρκειας του υφιστάμενου με προτεραιότητα σε 

περιοχές όπου σημειώνονται τα υψηλότερα ποσοστά οδικών 

συγκρούσεων κατά τις βραδινές ώρες. 

ΣΥΝ Τμήμα Δημοσίων Έργων 

 

Αστυνομία Κύπρου 

 

Επαρχιακές Διοικήσεις 

 

Τοπικές Αρχές 

 

Τμήμα 

Ηλεκτρομηχανολογικών 

Υπηρεσιών 

 

ΑΗΚ 

 

 

Ο αριθμός των νέων 

εγκαταστάσεων και 

βελτιώσεων που έγιναν 

στον οδικό φωτισμό μετά 

τα αποτελέσματα 

αξιολογήσεων που 

αναλήφθηκαν. 

Μακροπρόθεσμη μείωση 

των οδικών συγκρούσεων 

που σημειώνονται τις 

βραδινές ώρες. 

Εντοπισμός των σημείων με τα υψηλότερα ποσοστά οδικών 

συγκρούσεων με δεξιόστροφες κινήσεις και υλοποίηση βελτιωτικών 

μέτρων. 

 

ΣΥΝ Αστυνομία Κύπρου 

 

Τμήμα Δημοσίων Έργων 

 

Επαρχιακές Διοικήσεις 

 

Τοπικές Αρχές 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο αριθμός των μέτρων για 

βελτίωση των σημείων 

όπου παρουσιάζονται 

προβλήματα με 

δεξιόστροφες κινήσεις. 

Μείωση του αριθμού των 

οδικών συγκρούσεων στα 

εν λόγω σημεία. 



75 

 
 
 
 

Στρατηγικό Σχέδιο Οδικής Ασφάλειας 2021-2030 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.4  ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Αρμοδιότητα : Επιτροπή Ασφάλειας Οδικών Υποδομών 

Χρονικό 

Πλαίσιο 

(ΒΡ/MΕ/ΜΑ/

ΠΕΡ/ΣΥΝ) 

Αρμόδια 

Υπηρεσία/Οργανισμός 

Μετρήσεις / 

Μεθοδολογία 

Παρακολούθησης 

Αναμενόμενο 

Αποτέλεσμα 

Βελτιστοποίηση του γεωμετρικού σχεδιασμού του οδικού δικτύου, 

ιδιαίτερα σε στροφές και συμβολές με έμφαση στην ασφάλεια των 

οδηγών μηχανοκίνητων δίκυκλων, ειδικότερα όσον αφορά την 

ορατότητα και την σήμανση. 

ΣΥΝ Τμήμα Δημοσίων Έργων 

 

Τμήμα Πολεοδομίας και 

Οικήσεως 

 

Επαρχιακές Διοικήσεις 

 

Τοπικές Αρχές 

Ο αριθμός των οδικών 

έργων που έχουν 

κατασκευαστεί και έλαβαν 

υπόψη τους χρήστες 

μηχανοκίνητων δικύκλων. 

Βελτιωμένη Οδική 

Ασφάλεια σε νέα έργα για 

τους οδηγούς 

μηχανοκίνητων δίκυκλων 

με αποτέλεσμα την μείωση 

των θυμάτων που 

ανήκουν σε αυτή την 

κατηγορία χρηστών και 

των συνεπιβατών τους. 

Ελαχιστοποίηση ή διαχείριση της παρουσίας παρόδιων εμποδίων (και 

προσεκτική επιλογή των θέσεων των υπηρεσιών) για να  διασφαλίζεται 

η μείωση των κινδύνων ιδιαίτερα για τους χρήστες μηχανοκίνητων 

δικύκλων (π.χ. διαφημιστικές πινακίδες, παρόδιος εξοπλισμός 

υπηρεσιών και οδική σήμανση). 

ΣΥΝ Τμήμα Δημοσίων Έργων 

 

Τοπικές Αρχές 

 

Επαρχιακές Διοικήσεις 

Ο αριθμός των σχετικών 

μέτρων που 

υλοποιήθηκαν.  

Μείωση των οδικών 

τραυματισμών από 

συγκρούσεις λόγω της 

παρουσίας παρόδιων 

εμποδίων κατά μήκος των 

δρόμων. 

Προώθηση της διαμόρφωσης ζωνών ορίου 30χλμ και του περιορισμού 

ορίων ταχύτητας σε κατοικημένες περιοχές και άλλες περιοχές με φόρτο 

κυκλοφορίας πεζών και ποδηλάτων, που να υποστηρίζονται με μέτρα 

κυκλοφοριακής ύφεσης. 

ΣΥΝ Τμήμα Δημοσίων Έργων 

 

Επαρχιακές Διοικήσεις 

 

Τοπικές Αρχές 

 

Ο αριθμός των ζωνών 

ορίου 30χλμ και περιοχές 

μείωσης ορίων ταχύτητας 

που εγκρίνονται για 

εφαρμογή από την 

αρμόδια επιτροπή. 

Βελτίωση της ασφάλειας 

και μείωση του αριθμού 

των θυμάτων όσον αφορά 

τους ευάλωτους χρήστες 

του οδικού δικτύου σε 

κατοικημένες περιοχές και 

περιοχές με αυξημένο 

φόρτο κυκλοφορίας πεζών 

και ποδηλατιστών. 

Παροχή νέων και επανεξέταση υφιστάμενων διαδρομών για πεζούς και 

ποδηλάτες ώστε να διαθέτουν κατάλληλο σχεδιασμό, σήμανση, 

φωτισμό και να είναι φιλικές προς το χρήστη, με σκοπό να 

ενθαρρύνεται η χρήση τους. 

ΣΥΝ Τμήμα Δημοσίων Έργων 
 

Τμήμα Πολεοδομίας και 
Οικήσεως 

 
Αστυνομία Κύπρου 

 
Επαρχιακές Διοικήσεις 

 
Τοπικές Αρχές 

Μέσα από έρευνες 

μετακινήσεων, θα είναι 

δυνατή η καταγραφή της 

αύξησης του ποσοστού 

μετακινήσεων που 

πραγματοποιούνται με τα 

πόδια ή με ποδήλατο 

Αύξηση του αριθμού των 

ανθρώπων που επιλέγουν 

να μετακινηθούν με τα 

πόδια ή με ποδήλατο. 
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Αρμοδιότητα : Επιτροπή Ασφάλειας Οδικών Υποδομών 

Χρονικό 

Πλαίσιο 

(ΒΡ/MΕ/ΜΑ/

ΠΕΡ/ΣΥΝ) 

Αρμόδια 

Υπηρεσία/Οργανισμός 

Μετρήσεις / 

Μεθοδολογία 

Παρακολούθησης 

Αναμενόμενο 

Αποτέλεσμα 

Προώθηση της εφαρμογής μέτρων σε περιοχές κοντά σε σχολεία 

(Ασφαλέστερες Διαδρομές για το Σχολείο) που να επιτρέπουν στα 

παιδιά να περπατούν ή να χρησιμοποιούν ποδήλατο με ασφάλεια από 

και προς το σχολείο. 

ΣΥΝ Τμήμα Δημοσίων Έργων 

 

Υπουργείο Παιδείας, 

Πολιτισμού, Αθλητισμού και 

Νεολαίας 

 

Τμήμα Πολεοδομίας και 

Οικήσεως 

 

Αστυνομία Κύπρου 

 

Τοπικές Αρχές 

 

Σύνδεσμοι Γονέων 

 

Ποδηλατικοί Σύνδεσμοι 

Ο αριθμός των σχολείων 

γύρω από τα οποία έχουν 

εγκριθεί για εφαρμογή 

Σχέδια για Ασφαλέστερες 

διαδρομές. 

Αύξηση του αριθμού των 

παιδιών που πηγαίνουν 

στο σχολείο με τα πόδια ή 

το ποδήλατο. 

Κατασκευή πεζοδρομίων ή και διαβάσεων πεζών σε δρόμους των 

κατοικημένων περιοχών της υπαίθρου με προτεραιότητα τα σημεία 

όπου παρατηρείται σημαντική διακίνηση πεζών. 

ΣΥΝ Επαρχιακές Διοικήσεις 

 

Τοπικές Αρχές 

 

Τμήμα Δημοσίων Έργων 

 

Τμήμα Πολεοδομίας και 

Οικήσεως 

Ο αριθμός των  έργων 

κατασκευής πεζοδρομίων 

και διαβάσεων πεζών σε 

δρόμους των 

κατοικημένων περιοχών 

της υπαίθρου. 

Μείωση των θυμάτων 

ανάμεσα σε πεζούς σε 

δρόμους της υπαίθρου με 

κυκλοφορία πεζών. 

Παροχή ασφαλέστερης πρόσβασης στα δημόσια μέσα μεταφοράς, 

διασφαλίζοντας ότι   

α) οι στάσεις λεωφορείων είναι καλά χωροθετημένες και σχεδιασμένες, 

διαθέτουν φωτισμό, δεν έχουν εμπόδια, είναι πάνω σε διαδρομές 

πεζών και είναι ευδιάκριτες και  

β) οι υπηρεσίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν από ΑμεΑ. 

ΣΥΝ Τμήμα Οδικών 

Μεταφορών 

 

Τμήμα Δημοσίων Έργων 

 

Τμήμα Πολεοδομίας και 

Οικήσεως 

 

Διεύθυνση Μεταφορών 

Οι πάροχοι δημόσιων 

μεταφορών πρέπει να 

παραδίδουν τακτικές 

εκθέσεις σχετικές με τον 

αριθμό των επιβατών και 

των εσόδων από τα 

κόμιστρα. 

Αύξηση του αριθμού των 

μετακινήσεων που 

πραγματοποιούνται με τη 

δημόσια συγκοινωνία. 
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Αρμοδιότητα : Επιτροπή Ασφάλειας Οδικών Υποδομών 

Χρονικό 

Πλαίσιο 

(ΒΡ/MΕ/ΜΑ/

ΠΕΡ/ΣΥΝ) 

Αρμόδια 

Υπηρεσία/Οργανισμός 

Μετρήσεις / 

Μεθοδολογία 

Παρακολούθησης 

Αναμενόμενο 

Αποτέλεσμα 

Νοουμένου ότι είναι τεχνικά εφικτό, διαχωρισμός των ποδηλατιστών 

από τα μηχανοκίνητα οχήματα με κατάλληλες κατασκευές, εκεί όπου οι 

ταχύτητες των μηχανοκινήτων είναι ψηλές. 

ΣΥΝ Τμήμα Δημοσίων Έργων 

 

Τμήμα Πολεοδομίας και 

Οικήσεως 

 

Αστυνομία Κύπρου 

 

Επαρχιακές Διοικήσεις 

 

Τοπικές Αρχές 

Αριθμός σχετικών 

διευκολύνσεων που 

κατασκευάζονται ετήσια. 

Μείωση των οδικών 

θανάτων και 

τραυματισμών πεζών και 

ποδηλατιστών. 

Προκειμένου να αντιμετωπιστούν καλύτερα οι ανάγκες των ευάλωτων 

χρηστών του οδικού δικτύου, να αναπτυχθούν ειδικές στρατηγικές. 

ΣΥΝ Μονάδα Οδικής 

Ασφάλειας  (ΥΜΕΕ) 

 

 

Ο αριθμός των σχετικών 

κειμένων στρατηγικής που 

έχουν αναπτυχθεί. 

Έγκριση/ Δημοσίευση 

σχετικών κειμένων 

στρατηγικής. 

Ενίσχυση και επέκταση του θεσμού κατασκευής πεζοδρομίων κατά 

μήκος υφιστάμενων δημόσιων δρόμων (εντός της ρυμοτομίας) με 

κατάλληλη ιεράρχηση προτεραιότητας μέσω της εξεύρεσης πόρων για 

την αρχική χρηματοδότηση τέτοιων έργων και της θεσμοθέτησης 

κατάλληλων μέτρων για την αποτελεσματική ανάκτηση του κόστους του 

έργου από όλους τους παρόδιους ιδιοκτήτες. 

ΣΥΝ Τοπικές Αρχές 

 

Υπουργείο Εσωτερικών 

 

Τμήμα Πολεοδομίας και 

Οικήσεως 

 

Τμήμα Δημοσίων Έργων 

 

 

Θέσπιση κατάλληλων 

νομοθετικών ρυθμίσεων 

και κανονισμών για 

βελτιστοποίηση της 

διαδικασίας ανάκτησης του 

κόστους για την κατασκευή 

πεζοδρομίων από τους 

παρόδιους ιδιοκτήτες. 

Ασφαλέστερες διαδρομές 

για πεζούς, αύξηση του 

ποσοστού πεζών 

μετακινήσεων. 



78 

 
 
 
 

Στρατηγικό Σχέδιο Οδικής Ασφάλειας 2021-2030 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.4  ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Αρμοδιότητα : Επιτροπή Ασφάλειας Οδικών Υποδομών 

Χρονικό 

Πλαίσιο 

(ΒΡ/MΕ/ΜΑ/

ΠΕΡ/ΣΥΝ) 

Αρμόδια 

Υπηρεσία/Οργανισμός 

Μετρήσεις / 

Μεθοδολογία 

Παρακολούθησης 

Αναμενόμενο 

Αποτέλεσμα 

Παροχή επαρκών χώρων στάθμευσης, παρόδιων και εκτός δρόμων, 

για την αποτροπή της παράνομης στάθμευσης. 

ΣΥΝ Τοπικές Αρχές 

 

Τμήμα Δημοσίων Έργων 

 

Επαρχιακές Διοικήσεις 

 

Τμήμα Πολεοδομίας και 

Οικήσεως 

 

Αριθμός νέων θέσεων 

στάθμευσης που 

παρέχονται ανά έτος. 

Μείωση της παράνομης 

στάθμευσης. 

Αποθάρρυνση ή περιορισμός της χρήσης αυτοκινήτου σε 

συγκεκριμένες κατοικημένες περιοχές όπου υπάρχουν εναλλακτικές 

επιλογές διακίνησης ή όπου είναι θεμιτό όπως πεζοί και ποδηλάτες 

έχουν προτεραιότητα.  

ΣΥΝ Τοπικές Αρχές 

 

Τμήμα Πολεοδομίας και 

Οικήσεως 

 

Τμήμα Δημοσίων Έργων 

 

Επαρχιακές Διοικήσεις 

 

Αστυνομία Κύπρου 

Ο ετήσιος αριθμός των 

εγκρίσεων για σχετικά 

μέτρα, από την αρμόδια 

επιτροπή. 

Ασφαλέστερο οδικό 

περιβάλλον σε 

κατοικημένες περιοχές, για 

πεζούς και ποδηλάτες. 

Άμεση και στη συνέχεια περιοδική επικαιροποίηση της αξιολόγησης του 

Διευρωπαϊκού Δικτύου της Κύπρου με το ευρωπαϊκό πρόγραμμα 

EuroRAP  ή άλλο σχετικό οργανισμό.. 

 

 

 

 

ΒΡ και ΠΕΡ Τμήμα Δημοσίων Έργων 

 

Αστυνομία Κύπρου 

 

Επαρχιακές Διοικήσεις 

 

Τοπικές Αρχές 

 

 

Υλοποίηση της δράσης Αναβάθμιση του επιπέδου 

ασφάλειας των δρόμων 

που αξιολογούνται. 
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Αρμοδιότητα : Επιτροπή Ασφάλειας Οδικών Υποδομών 

Χρονικό 

Πλαίσιο 

(ΒΡ/MΕ/ΜΑ/

ΠΕΡ/ΣΥΝ) 

Αρμόδια 

Υπηρεσία/Οργανισμός 

Μετρήσεις / 

Μεθοδολογία 

Παρακολούθησης 

Αναμενόμενο 

Αποτέλεσμα 

Εγκατάσταση προστατευτικών στηθαίων ασφαλείας στο υπεραστικό και 

επαρχιακό οδικό δίκτυο όπου αυτό κρίνεται αιτιολογημένο.  

ΣΥΝ Τμήμα Δημοσίων Έργων 

 

Αστυνομία Κύπρου 

 

Επαρχιακές Διοικήσεις 

 

Τοπικές Αρχές 

Ο αριθμός των δράσεων 

που εγκρίθηκαν και 

υλοποιήθηκαν 

Μείωση των σχετικών 

οδικών συγκρούσεων. 

Επέκταση της χρήσης μεθόδων, όπως της «έξυπνης οδικής σήμανσης» 

όπου υποδεικνύονται οι αποστάσεις ασφαλείας και η κατεύθυνση 

κίνησης, η παθητική ασφάλεια (όπως ο σχεδιασμός των άκρων των 

στηθαίων ασφαλείας, η χρήση πασσάλων πινακίδων που απορροφούν 

ενέργεια (energy absorbing signposts), η κατασκευή κλινών 

αναχαίτισης)  και η εφαρμογή μέτρων κυκλοφοριακής ύφεσης.  

ΣΥΝ Τμήμα Δημοσίων Έργων 

 

Επαρχιακές Διοικήσεις 

 

 

 

Ο αριθμός των σχετικών 

προγραμμάτων που 

υλοποιήθηκαν και 

παρακολουθούνται με τη 

χρήση μέτρων σύγκρισης 

του αριθμού των οδικών 

συγκρούσεων πριν και 

μετά. 

Βελτίωση της ασφάλειας 

του υπεραστικού και 

επαρχιακού  οδικού 

δικτύου. 

Σε υπεραστικούς δρόμους δύο λωρίδων κυκλοφορίας, κατασκευή, 

όπου συστήνεται για αυξημένη οδική ασφάλεια και είναι εφικτό, τρίτης 

λωρίδας και τοποθέτηση διαχωριστικού ανάμεσα στις αντίθετες 

κατευθύνσεις, για ασφαλές προσπέρασμα.  

ΜΑ Τμήμα Δημοσίων Έργων Μήκος δρόμων όπου 

εφαρμόζεται το μέτρο. 

Μείωση των μετωπικών 

οδικών συγκρούσεων στο 

υπεραστικό οδικό δίκτυο. 

Ολοκλήρωση της ασφαλτόστρωσης των ερεισμάτων των επαρχιακών 

δρόμων δύο λωρίδων κυκλοφορίας. 

ΒΡ Τμήμα Δημοσίων Έργων 

 

Επαρχιακές Διοικήσεις 

Το ποσοστό των 

επαρχιακών δρόμων όπου 

εφαρμόζεται η δράση κάθε 

έτος. 

Μείωση των οδικών 

συγκρούσεων που 

σχετίζονται με την πτώση 

σε μη ασφαλτοστρωμένο 

έρεισμα. 

 
 

Χρονικό πλαίσιο: ΒΡ: Βραχυπρόθεσμο: 1-3 χρόνια από την έναρξη, MΕ: Μεσοπρόθεσμο 3-7 χρόνια, ΜΑ: Μακροπρόθεσμο: πριν το τέλος της στρατηγικής περιόδου,  

     ΠΕΡ: Περιοδική εφαρμογή, ΣΥΝ: Συνεχής εφαρμογή 

Έντονο κείμενο: Επισημαίνει τον «Βασικό Οργανισμό», στις περιπτώσεις όπου συμμετέχουν περισσότεροι του ενός οργανισμοί 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.5  ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΑΤΥΧΗΜΑ 

Αρμοδιότητα  : Επιτροπή Άμεσης Περίθαλψης 

Χρονικό 

Πλαίσιο 

(ΒΡ/MΕ/ΜΑ/

ΠΕΡ/ΣΥΝ) 

Αρμόδια 

Υπηρεσία/Οργανισμός 

Μετρήσεις / 

Μεθοδολογία 

παρακολούθησης 

Αναμενόμενο 

Αποτέλεσμα 

Υλοποίηση των αναγκαίων ενεργειών για την επίλυση των τεχνικών 

και διαδικαστικών προβλημάτων, με στόχο την αποτελεσματική 

λειτουργία της υπηρεσίας eCall. ΒΡ 

Τμήμα 
Ηλεκτρομηχανολογικών 

Υπηρεσιών 

 
Αστυνομία Κύπρου 

Επίλυση των 

εκκρεμούντων 

προβλημάτων.. 

Ταχύτερη και πιο 

αποτελεσματική 

ανταπόκριση των 

αρμοδίων υπηρεσιών σε 

τροχαίες συγκρούσεις. 

Προώθηση   βέλτιστων πρακτικών  και  εναρμόνιση  με  βάση 

διεθνών και ευρωπαϊκών οδηγιών για  τη  βασική περίθαλψη 

τραυματιών και για τις υπηρεσίες επειγόντων περιστατικών. 
ΒΡ 

Υπηρεσία Ασθενοφόρων Βαθμός προώθησης των 

βέλτιστων πρακτικών και 

κατευθυντήριων γραμμών. 

Βελτίωση της βασικής 

περίθαλψης τραυματιών 

και των υπηρεσιών 

επειγόντων περιστατικών. 

Διοργάνωση τακτικών συνδυασμένων εκπαιδεύσεων για τις 

υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, με σκοπό το συντονισμό τους σε 

σκηνές οδικών συγκρούσεων.  
ΣΥΝ 

Αστυνομία Κύπρου 
 

Πυροσβεστική Υπηρεσία 
 

Υπηρεσία Ασθενοφόρων 
 

Μονάδα Οδικής Ασφάλειας 

Αριθμός συνδυασμένων 

εκπαιδεύσεων ετήσια. 

Αναβάθμιση της 

αποτελεσματικότητας της 

άμεσης ανταπόκρισης σε 

οδικές συγκρούσεις. 

Εκπαίδευση των «Πρώτων Ανταποκριτών» (“First Responders”)  

στην Αστυνομία και  την Πυροσβεστική Υπηρεσία, σε διεθνώς 

πιστοποιημένα  προγράμματα  αντιμετώπισης του τραυματία. ΣΥΝ 

Αστυνομία Κύπρου 
 

Πυροσβεστική Υπηρεσία 
 
 

Ποσοστό των «Πρώτων 

Ανταποκριτών» που 

εκπαιδεύονται στα 

προβλεπόμενα τακτά 

διαστήματα 

Αναβάθμιση της 

παρεχόμενης άμεσης 

ανταπόκρισης σε οδικές 

συγκρούσεις και μείωση 

των οδικών θανάτων. 

Βελτίωση      της      ενδονοσοκομειακής      περίθαλψης με  την  

επέκταση του    Μητρώου    Τραύματος σε όλα τα δημόσια 

νοσοκομεία    και    τη δημιουργία «Κέντρου Τραύματος», με 

αποτέλεσμα τη μείωση της μακροχρόνιας ενδονοσοκομειακής 

περίθαλψης. 

ΒΡ 

Υπουργείο Υγείας 
 

Υπουργείο Οικονομικών 
 

Αριθμός δημοσίων 

νοσοκομείων όπου 

λειτουργεί  Μητρώο 

Τραύματος και  

δημιουργία «Κέντρου 

Τραύματος». 

Η μείωση των επιπλοκών 

στους τραυματίες, με 

αποτέλεσμα την αύξηση 

της πιθανότητας 

επιβίωσης και τη μείωση 

του χρόνου 

αποθεραπείας. Μείωση 

της  της οικονομικής 

επιβάρυνσης του κράτους 

από τη μακροχρόνια 

ενδονοσοκομειακή 

περίθαλψη των 

τραυματιών.  
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Αρμοδιότητα  : Επιτροπή Άμεσης Περίθαλψης 

Χρονικό 

Πλαίσιο 

(ΒΡ/MΕ/ΜΑ/

ΠΕΡ/ΣΥΝ) 

Αρμόδια 

Υπηρεσία/Οργανισμός 

Μετρήσεις / 

Μεθοδολογία 

παρακολούθησης 

Αναμενόμενο 

Αποτέλεσμα 

Υποστήριξη  ίδρυσης  θεσμικού  οργάνου  για  καθορισμό  και  

διατήρηση προτύπων για την εκπαίδευση και πιστοποίηση των 

διασωστών που εργοδοτούνται εντός ή εκτός της υπηρεσίας 

ασθενοφόρων.. 

ΜΕ Οργανισμός 

 Κρατικών Υπηρεσιών 

Υγείας 

 

Υπουργείο Υγείας 

 

Ο αριθμός των 

διασωστών που αποκτούν 

την προκαθορισμένη 

πιστοποίηση (απαιτούνται 

ξεχωριστές αξιολογήσεις 

των καθορισμένων 

προτύπων και του 

αριθμού των οργανισμών 

που παρέχουν 

πιστοποιημένη 

εκπαίδευση). 

Εξασφάλιση της 

διατήρησης της 

παρεχόμενης ποιοτικής 

φροντίδας υγείας στον 

προνοσοκομειακό χώρο. 

Συνέχιση του εν εξελίξη προγράμματος αναβάθμισης του 

προσωπικού ασθενοφόρων   καθώς εξασφάλιση του κατάλληλου 

εξοπλισμού με βάση τα διεθνή πρότυπα, έτσι ώστε  κάθε 

ασθενοφόρο   να   στελεχώνεται από εξειδικευμένο  νοσηλευτή και  

διασώστη και να διαθέτει επάρκεια εξοπλισμού.   

ΜΑ 

Οργανισμός 

 Κρατικών Υπηρεσιών 

Υγείας 

 

Υπουργείο Υγείας 

 

Υπηρεσία Ασθενοφόρων 

Το ποσοστό των υψηλής 

ποιότητας ομάδων   

ασθενοφόρων ( πλήρωμα 

και εξοπλισμός) στο 

στόλο. 

Βελτιωμένη άμεση 

περίθαλψη, με 

αποτέλεσμα τη μείωση 

των θανάτων σε οδικές 

συγκρούσεις. 

Δημιουργία τεσσάρων  νέων  σταθμών  ασθενοφόρων  και   

συγκεκριμένα στη  Ξυλοφάγου, στην Αγία Νάπα, στον 

Καλοπαναγιώτη και στην Λευκωσία ( Έγκωμη), ώστε να  μειωθεί ο 

χρόνος άφιξης του ασθενοφόρου στο σημείο της οδικής σύγκρουσης. 

 

ΜΕ 

Οργανισμός 

 Κρατικών Υπηρεσιών 

Υγείας 

 

Υπουργείο Υγείας 

 

Υπηρεσία Ασθενοφόρων 

 

Χρόνος Αναχώρησης 

Ασθενοφόρου 

Χρόνος Άφιξης στο χώρο 

της σύγκρουσης 

ΚΑΙ 

Συνολικός Χρόνος 

Ανταπόκρισης 

Ασθενοφόρου στην 

αντιμετώπιση ενός 

περιστατικού. 

Ελαχιστοποίηση του 

χρόνου που μεσολαβεί 

από τη σύγκρουση μέχρι 

την παροχή επείγουσας 

προνοσοκομειακής 

φροντίδας. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.5  ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΑΤΥΧΗΜΑ 

Αρμοδιότητα  : Επιτροπή Άμεσης Περίθαλψης 

Χρονικό 

Πλαίσιο 

(ΒΡ/MΕ/ΜΑ/

ΠΕΡ/ΣΥΝ) 

Αρμόδια 

Υπηρεσία/Οργανισμός 

Μετρήσεις / 

Μεθοδολογία 

παρακολούθησης 

Αναμενόμενο 

Αποτέλεσμα 

Τακτική επικαιροποίηση  του εγχειριδίου με τις γενικές και βασικές 

αρχές λειτουργίας των πληρωμάτων ασθενοφόρων, σύμφωνα με τα 

διεθνή πρότυπα. 
 

 

ΣΥΝ 

Υπηρεσία Ασθενοφόρων  Συχνότητα 

επικαιροποίησης του 

εγχειριδίου. 

Βελτιωμένη άμεση 

περίθαλψη, με 

αποτέλεσμα τη μείωση 

των θανάτων από οδικές 

συγκρούσεις.  

Ανανέωση του εξοπλισμού του Παγκύπριου Συντονιστικού Κέντρου 

Κλήσεων , αναβάθμιση του υφιστάμενου λογισμικού του ( tetra 

επικοινωνία, CAD λογισμικό), αλλά και εξασφάλιση επάρκειας σε 

προσωπικό  και παροχή συνεχούς εκπαίδευσης, με στόχο τον ένα 

“dispatcher” ανά 100 χιλιάδες κατοίκους. 

ΜΕ Οργανισμός 

 Κρατικών Υπηρεσιών 

Υγείας 

 

Υπουργείο Υγείας 

 

Υπηρεσία Ασθενοφόρων 

 

 Βαθμός ανανέωσης του  

εξοπλισμού βάσει διεθνών 

προδιαγραφών, ποσοστό 

επάρκειας του 

εξοπλισμού και συχνότητα 

εκπαίδευσης.  

 

Η αναβάθμιση του 

Συντονιστικού Κέντρου 

Κλήσεων θα ενισχύσει τη 

δράση του και θα 

ελαχιστοποιήσει το χρόνο 

χειρισμού περιστατικών. 

Εξοπλισμός της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων με δύο κατάλληλα 

εξοπλισμένες μοτοσικλέτες σε καθεμιά από τις μεγάλες πόλεις ( 

Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο), ώστε να επιταχύνεται η 

ανταπόκριση σε οδικές συγκρούσεις που συμβαίνουν στο κέντρο των 

πόλεων, όπου παρατηρείται αυξημένη τροχαία κίνηση, αλλά και 

δυσκολία στη διέλευση του ασθενοφόρου προς άμεση παροχή 

βοήθειας. 

ΜΑ Οργανισμός 

 Κρατικών Υπηρεσιών 

Υγείας 

 

Υπουργείο Υγείας 

 

Υπηρεσία Ασθενοφόρων 

 

Βαθμός υλοποίησης της 

δράσης. 

Ταχύτερη παροχή 

ανταπόκρισης της 

Υπηρεσίας Ασθενοφόρων 

σε οδικές συγκρούσεις στα 

κέντρα των μεγάλων 

πόλεων. 

Συνεχής ανανέωση του στόλου των ασθενοφόρων (8 νέα ασθενοφόρα 

ανά έτος). 

ΒΡ Οργανισμός 

 Κρατικών Υπηρεσιών 

Υγείας 

 

Υπουργείο Υγείας 

 

Υπηρεσία Ασθενοφόρων 

 

Αριθμός νέων 

ασθενοφόρων ετήσια. 

Αναβαθμισμένη παροχή 

άμεση περίθαλψης σε 

τραυματίες. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.5  ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΑΤΥΧΗΜΑ 

Αρμοδιότητα  : Επιτροπή Άμεσης Περίθαλψης 

Χρονικό 

Πλαίσιο 

(ΒΡ/MΕ/ΜΑ/

ΠΕΡ/ΣΥΝ) 

Αρμόδια 

Υπηρεσία/Οργανισμός 

Μετρήσεις / 

Μεθοδολογία 

παρακολούθησης 

Αναμενόμενο 

Αποτέλεσμα 

Εκπαίδευση των πυροσβεστών στις νέες/σύγχρονες τεχνικές 

αποπαγίδευσης από οχήματα και συνέχιση του συστήματος παροχής 

οχημάτων για χρήση στην εκπαίδευση αυτή. 

ΣΥΝ Πυροσβεστική Υπηρεσία Αριθμός των εν λόγω 

εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων ετήσια. 

Αναβάθμιση της 

αποτελεσματικότητας της 

παρέμβασης  των 

πυροσβεστών σε οδικές 

συγκρούσεις και 

επακόλουθη μείωση στους 

οδικούς θανάτους. 

Εκπαίδευση των πυροσβεστών στη νέα τεχνολογία των οχημάτων 

(ηλεκτροκίνητα, υβριδικά, υγραεριοκίνηση). 

ΣΥΝ Πυροσβεστική Υπηρεσία Αριθμός των εν λόγω 

εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων ετήσια. 

Αναβάθμιση της 

αποτελεσματικότητας της 

παρέμβασης  των 

πυροσβεστών σε οδικές 

συγκρούσεις και 

επακόλουθη μείωση στους 

οδικούς θανάτους 

Ανανέωση του διασωστικού εξοπλισμού της Πυροσβεστικής 

Υπηρεσίας ( ιδανικά ανά 3 χρόνια) 

ΠΕΡ Πυροσβεστική Υπηρεσία   Συχνότητα ανανέωσης 

του εξοπλισμού. 

Αποτελεσματική 

παρέμβαση  της 

Πυροσβεστικής Υπηρεσίας 

σε οδικές συγκρούσεις και 

επακόλουθη μείωση στους 

οδικούς θανάτους 

Πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη των εκάστoτε αναγκών της 

Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. 

ΣΥΝ Υπουργείο Δικαιοσύνης 

και Δημόσιας Τάξης 

 

Πυροσβεστική Υπηρεσία 

 

 

Ποσοστό των αναγκών σε 

προσωπικό που 

καλύπτεται ετήσια. 

Αποτελεσματική 

παρέμβαση  της 

Πυροσβεστικής Υπηρεσίας 

σε οδικές συγκρούσεις και 

επακόλουθη μείωση στους 

οδικούς θανάτους 

 
Χρονικό πλαίσιο: ΒΡ: Βραχυπρόθεσμο: 1-3 χρόνια από την έναρξη, MΕ: Μεσοπρόθεσμο 3-7 χρόνια, ΜΑ: Μακροπρόθεσμο: πριν το τέλος της στρατηγικής περιόδου,  

     ΠΕΡ: Περιοδική εφαρμογή, ΣΥΝ: Συνεχής εφαρμογή 

Έντονο κείμενο: Επισημαίνει τον «Βασικό Οργανισμό», στις περιπτώσεις όπου συμμετέχουν περισσότεροι του ενός οργανισμοί 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.6  ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 

Αρμοδιότητα : Επιτροπή Ασφάλειας Οχημάτων 

Χρονικό 

Πλαίσιο 

(ΒΡ/MΕ/ΜΑ/

ΠΕΡ/ΣΥΝ) 

Αρμόδια 

Υπηρεσία/Οργανισμός 

Μετρήσεις / 

Μεθοδολογία 

παρακολούθησης 

Αναμενόμενο 

Αποτέλεσμα 

Προώθηση μέτρων ώστε να διασφαλιστεί η συνεχής τεχνική 

καταλληλότητα των οχημάτων σε κυκλοφορία.  

ΣΥΝ Τμήμα Οδικών 

Μεταφορών  

 

Αστυνομία Κύπρου 

Το ποσοστό των 

αδειούχων οχημάτων που 

επιβάλλονται σε οδικούς 

τεχνικούς ελέγχους ανά 

έτος 

Χαμηλότερα ποσοστά 

οδικών συγκρούσεων ως 

αποτέλεσμα ασφαλέστερων 

οχημάτων 

Αναβάθμιση του τεχνικού ελέγχου οχημάτων και έλεγχος των ιδιωτικών 

κέντρων τεχνικού ελέγχου ώστε να διασφαλίζεται η διατήρηση τους σε 

ικανοποιητικό επίπεδο, για κάλυψη των απαιτήσεων ελέγχου. 

ΣΥΝ Τμήμα Οδικών 

Μεταφορών  

Ποσοστό του αριθμού των 

ιδιωτικών κέντρων 

τεχνικού ελέγχου που 

επιθεωρούνται επιτόπου 

ανά έτος. 

Υψηλά πρότυπα και 

ικανοποιητική απόδοση των 

κέντρων ελέγχου. 

Προώθηση μέτρων για αναβαθμισμένη τεχνική καταλληλόλητα των 

οχημάτων δημόσιας χρήσης  

ΣΥΝ Τμήμα Οδικών 

Μεταφορών  

 

Αστυνομία Κύπρου 

Ο αριθμός μέτρων που 

προωθήθηκαν  

Ασφαλέστερα οχήματα 

δημόσιας χρήσης 

Προώθηση μέτρων για αναβάθμιση των συστημάτων ενεργητικής και 

παθητικής ασφάλειας των οχημάτων σε κυκλοφορία 

ΣΥΝ Τμήμα Οδικών 

Μεταφορών  

Αριθμός των μέτρων που 

εφαρμόστηκαν 

Ασφαλέστερα οχήματα σε 

κυκλοφορία 

Προώθηση μέτρων για να διασφαλίζεται ότι τα οχήματα που 

εμπλέκονται σε οδικές συγκρούσεις επανέρχονται στις κατασκευαστικές 

τους προδιαγραφές εφόσον θα επανακυκλοφορήσουν  

ΣΥΝ Τμήμα Οδικών 
Μεταφορών  

 
Αστυνομία Κύπρου  

 
Σύνδεσμος Ασφαλιστικών 

Εταιριών  

Αριθμός των μέτρων που 

εφαρμόστηκαν 

Ασφαλέστερα οχήματα που 

επανέρχονται στην 

κυκλοφορία μετά από οδική 

σύγκρουση 

Επέκταση του περιοδικού τεχνικού ελέγχου σε όλες τις κατηγορίες 

μηχανοκινήτων δικύκλων και των υπολοίπων οχημάτων των 

κατηγοριών L1e-L7e. 

ΒΡ Τμήμα Οδικών 

Μεταφορών 

Υλοποίηση της δράσης Ασφαλέστερα οχήματα των 

εν λόγω κατηγοριών. 

Εφαρμογή σχεδίων «απόσυρσης παλαιών αυτοκινήτων» για ανανέωση 

του οχηματικού στόλου. 

ΣΥΝ Υπουργείο Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και Έργων 

 

Υπουργείο Οικονομικών 
 

Τμήμα Οδικών Μεταφορών 

Συχνότητα εφαρμογής της 

δράσης και πιστώσεις που 

διατίθενται. 

Ασφαλέστερα αυτοκίνητα σε 

κυκλοφορία. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.6  ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 

Αρμοδιότητα : Επιτροπή Ασφάλειας Οχημάτων 

Χρονικό 

Πλαίσιο 

(ΒΡ/MΕ/ΜΑ/

ΠΕΡ/ΣΥΝ) 

Αρμόδια 

Υπηρεσία/Οργανισμός 

Μετρήσεις / 

Μεθοδολογία 

παρακολούθησης 

Αναμενόμενο 

Αποτέλεσμα 

Συνεχής αναβάθμιση των τεχνικών απαιτήσεων/προδιαγραφών που 

τίθενται για τις νέες εγγραφές μεταχειρισμένων οχημάτων από τρίτες 

χώρες  

ΣΥΝ Τμήμα Οδικών 

Μεταφορών  

Ο αριθμός τεχνικών 

απαιτήσεων/προδιαγραφώ

ν που αναβαθμίζονται  

Ασφαλέστερα 

μεταχειρισμένα οχήματα 

από τρίτες χώρες που 

τίθενται σε κυκλοφορία 

Προώθηση κινήτρων/αντικινήτρων  ώστε τα οχήματα που εγγράφονται 

για πρώτη φορά να διαθέτουν εξελιγμένα χαρακτηριστικά και 

προδιαγραφές ασφαλείας  

ΣΥΝ Τμήμα Οδικών 

Μεταφορών 

1) Ο αριθμός μέτρων που 

εφαρμόστηκαν 

 

2) Μέση ηλικία νέων 

εγγραφών  οχημάτων ανά 

κατηγορία  

Ασφαλέστερα οχήματα που 

εγγράφονται για πρώτη 

φορά  

Συνέχιση και επέκταση της συμπερίληψης απαιτήσεων για σύγχρονα 

συστήματα ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας, στους όρους 

προμήθειας οχημάτων της Δημόσιας Υπηρεσίας. 

ΣΥΝ Τμήμα 

Ηλεκτρομηχανολογικών 

Υπηρεσιών 

Αριθμός νέων απαιτήσεων 

που εισάγονται. 

Ασφαλέστερα οχήματα στον 

κρατικό οχηματικό στόλο. 

Ενθάρρυνση με πρακτικά μέτρα των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 

των Ημικρατικών Οργανισμών και ιδιωτικών οργανισμών, για τη 

συμπερίληψη απαιτήσεων για σύγχρονα συστήματα ενεργητικής και 

παθητικής ασφάλειας, στους όρους προμήθειας οχημάτων για τις 

υπηρεσίες τους. 

ΣΥΝ Συμβούλιο Οδικής 

Ασφάλειας 

 

Υπουργείο Οικονομικών 

 

 

Αριθμός μέτρων 

ενθάρρυνσης που 

λαμβάνονται. 

Ασφαλέστερα οχήματα 

στους στόλους των εν λόγω 

οργανισμών. 

 

 
Χρονικό πλαίσιο: ΒΡ: Βραχυπρόθεσμο: 1-3 χρόνια από την έναρξη, MΕ: Μεσοπρόθεσμο 3-7 χρόνια, ΜΑ: Μακροπρόθεσμο: πριν το τέλος της στρατηγικής περιόδου,  

     ΠΕΡ: Περιοδική εφαρμογή, ΣΥΝ: Συνεχής εφαρμογή 

Έντονο κείμενο: Επισημαίνει τον «Βασικό Οργανισμό», στις περιπτώσεις όπου συμμετέχουν περισσότεροι του ενός οργανισμοί 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.7  ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Αρμοδιότητα : Επιτροπή Έρευνας για την Οδική Ασφάλεια  

Χρονικό 

Πλαίσιο 

(ΒΡ/MΕ/ΜΑ/

ΠΕΡ/ΣΥΝ) 

Αρμόδια 

Υπηρεσία/Οργανισμός 

Μετρήσεις / 

Μεθοδολογία 

παρακολούθησης 

Αναμενόμενο 

Αποτέλεσμα 

Διεξαγωγή ερευνών και εκπόνηση μελετών για τον σχεδιασμό και την 

ιεράρχηση των μέτρων για αντιμετώπιση συγκεκριμένων προβλημάτων 

οδικής ασφάλειας και εφαρμογή προγραμμάτων ευρείας έκτασης και 

μαζικών δράσεων. 

ΠΕΡ Μονάδα Οδικής 

Ασφάλειας 

( ΥΜΕΕ) 

 

 

Ο αριθμός των ερευνών 

και μελετών 

καθώς και των μέτρων    

που υλοποιήθηκαν. 

Αυξημένη 

αποτελεσματικότητα της 

κατανομής των πόρων και 

του ρυθμού μείωσης των 

θυμάτων. 

Συντονισμός ανάθεσης μιας σειράς μελετών έρευνας και ανάλυσης για 

την αξιολόγηση της απόδοσης των μέτρων του Στρατηγικού Σχεδίου 

Οδικής Ασφάλειας που εφαρμόστηκαν. 

ΣΥΝ Μονάδα Οδικής 

Ασφάλειας 

 

Ο αριθμός των μελετών 

που ανατέθηκαν.  

 

Αυξημένη 

αποτελεσματικότητα της 

κατανομής των πόρων και 

του ρυθμού μείωσης των 

θυμάτων. 

 

 

Χρονικό πλαίσιο: ΒΡ: Βραχυπρόθεσμο: 1-3 χρόνια από την έναρξη, MΕ: Μεσοπρόθεσμο 3-7 χρόνια, ΜΑ: Μακροπρόθεσμο: πριν το τέλος της στρατηγικής περιόδου,  

     ΠΕΡ: Περιοδική εφαρμογή, ΣΥΝ: Συνεχής εφαρμογή 

Έντονο κείμενο: Επισημαίνει τον «Βασικό Οργανισμό», στις περιπτώσεις όπου συμμετέχουν περισσότεροι του ενός οργανισμοί 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.8 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

Αρμοδιότητα : Μονάδα Οδικής Ασφάλειας 

Χρονικό 

Πλαίσιο 

(ΒΡ/MΕ/ΜΑ/

ΠΕΡ/ΣΥΝ) 

Αρμόδια 

Υπηρεσία/Οργανισμός 

Μετρήσεις / 

Μεθοδολογία 

παρακολούθησης 

Αναμενόμενο 

Αποτέλεσμα 

Ευρύτερη δημοσίευση των στατιστικών δεδομένων των οδικών 

συγκρούσεων στις ιστοσελίδες της Μονάδας Οδικής Ασφάλειας του 

Υπουργείου, Μεταφορών και Έργων και του Τμήματος Τροχαίας της 

Αστυνομίας Κύπρου για ευαισθητοποίηση του κοινού για προβλήματα 

Οδικής Ασφάλειας που αντιμετωπίζει η Κύπρος. 

ΣΥΝ Αστυνομία Κύπρου 

 

Μονάδα Οδικής Ασφάλειας 

( ΥΜΕΕ) 

 

 

Ο αριθμός των εκθέσεων 

που δημοσιεύτηκαν στις 

ιστοσελίδες και ο βαθμός 

επισκεψιμότητας σε αυτές. 

Αυξημένη συνείδηση για 

θέματα Οδικής Ασφάλειας 

στη Κυπριακή 

Δημοκρατία. 

Περιοδική ανάλυση και αξιολόγηση των στοιχείων οδικών συγκρούσεων 

που συλλέγονται. 

ΣΥΝ Αστυνομία Κύπρου 

 

Μονάδα Οδικής Ασφάλειας 

( ΥΜΕΕ) 

 

 Τμήμα Δημοσίων Έργων  

 

 

Επικύρωση ελέγχων και 

αναθεωρήσεων που 

έγιναν στους τομείς 

συλλογής 

δεδομένων. 

Αυξημένη αξιοπιστία και 

ακρίβεια για τα στοιχεία 

που συλλέγονται. 

Εντοπισμός και δημοσίευση των πιο επικίνδυνων περιοχών του οδικού 

δικτύου, για αύξηση της προσοχής των οδηγών για τους πιθανούς 

κινδύνους που αφορούν την Οδική Ασφάλεια. 

ΣΥΝ Αστυνομία Κύπρου 

 

Μονάδα Οδικής Ασφάλειας 

( ΥΜΕΕ) 

 

 

 

Δημοσίευση των 

ιεραρχημένων κατάλογων, 

με τα επικίνδυνα σημεία 

και το επίπεδο της 

ευαισθητοποίησης του 

ευρύτερου κοινού σχετικά 

με τις περιοχές υψηλού 

κινδύνου. 

Μειωμένος αριθμός 

θυμάτων σε ένα 

ασφαλέστερο οδικό 

δίκτυο. 

Αξιοποίηση της σύγκρισης των δεδομένων της Κύπρου με αυτά άλλων 

χωρών, κυρίως ευρωπαϊκών, που δημοσιεύονται από διάφορους 

διεθνείς οργανισμούς. 

ΣΥΝ Μονάδα Οδικής 

Ασφάλειας 

( ΥΜΕΕ) 

 

Αστυνομία Κύπρου 

 

Βαθμός υλοποίησης του 

μέτρου. 

Αυξημένη 

αποτελεσματικότητα στο 

σχεδιασμό και στόχευση 

πολιτικών και δράσεων. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.8 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

Αρμοδιότητα : Μονάδα Οδικής Ασφάλειας 

Χρονικό 

Πλαίσιο 

(ΒΡ/MΕ/ΜΑ/

ΠΕΡ/ΣΥΝ) 

Αρμόδια 

Υπηρεσία/Οργανισμός 

Μετρήσεις / 

Μεθοδολογία 

παρακολούθησης 

Αναμενόμενο 

Αποτέλεσμα 

Συλλογή και αποστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των στοιχείων που 

θα απαιτούνται από τα κράτη μέλη, ως Βασικοί Δείκτες Απόδοσης (Key 

Performance Indices - KPI’s) για την υλοποίηση του νέου Ευρωπαϊκού 

Πλαισίου Πολιτικής για την Οδική Ασφάλεια 2021-2030. 

ΣΥΝ Μονάδα Οδικής 

Ασφάλειας 

( ΥΜΕΕ) 

Η υλοποίηση της  δράσης. Αυξημένη δυνατότητα 

σύγκρισης του επιπέδου 

Οδικής Ασφάλειας της 

Κύπρου σε σχέση με τα 

άλλα κράτη μέλη της ΕΕ 

και στοχευμένος 

σχεδιασμός και 

προώθηση πολιτικών και 

δράσεων. 

Συλλογή στοιχείων για τα διανυθέντα χιλιόμετρα ανά έτος, για τις 

διάφορες κατηγορίες οχημάτων ( οχηματοχιλιόμετρα) 

ΣΥΝ Τμήμα Δημοσίων Έργων Η υλοποίηση της δράσης. Αυξημένη δυνατότητα 

σύγκρισης του επιπέδου 

Οδικής Ασφάλειας της 

Κύπρου σε σχέση με τα 

άλλες χώρες και 

στοχευμένος σχεδιασμός 

και προώθηση πολιτικών 

και δράσεων. 

Συνέχιση και εντατικοποίηση της λειτουργίας της διμελούς 

διυπηρεσιακής επιτροπής ενδελεχούς μελέτης των θανατηφόρων 

οδικών συγκρούσεων και αξιοποίηση των πορισμάτων στο σχεδιασμό, 

αξιολόγηση και επανασχεδιασμό πολιτικών και δράσεων. 

ΣΥΝ Τμήμα Δημοσίων Έργων 

 

Αστυνομία Κύπρου 

 

Μονάδα Οδικής Ασφάλειας  

( ΥΜΕΕ) 

Το ποσοστό των 

θανατηφόρων οδικών 

συγκρούσεων που 

μελετούνται ετήσια. 

Αυξημένη δυνατότητα 

σχεδιασμού και 

προώθησης στοχευμένων 

πολιτικών και δράσεων. 

Στελέχωση της Μονάδας Οδικής Ασφάλειας του Υπουργείου 

Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων με επαρκές μόνιμο προσωπικό, 

που θα εκπαιδευτεί κατάλληλα. 

ΒΡ Συμβούλιο Οδικής 

Ασφάλειας 

 

Υπουργείο Μεταφορών, 

Επικοινωνιών και Έργων 

 

 

Ο βαθμός υλοποίησης της 

δράσης. 

Αποτελεσματική 

διαχείριση και 

συντονισμός της 

υλοποίησης του 

Στρατηγικού Σχεδίου. 
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Στρατηγικό Σχέδιο Οδικής Ασφάλειας 2021-2030 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.8 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

Αρμοδιότητα : Μονάδα Οδικής Ασφάλειας 

Χρονικό 

Πλαίσιο 

(ΒΡ/MΕ/ΜΑ/

ΠΕΡ/ΣΥΝ) 

Αρμόδια 

Υπηρεσία/Οργανισμός 

Μετρήσεις / 

Μεθοδολογία 

παρακολούθησης 

Αναμενόμενο 

Αποτέλεσμα 

Ενίσχυση των αρμοδίων υπηρεσιών με επαρκές και κατάλληλα 

εκπαιδευμένο προσωπικό, καθώς  και με σύγχρονο εξοπλισμό, για την 

αποτελεσματική υλοποίηση των δράσεων του Στρατηγικού Σχεδίου. 

ΣΥΝ Συμβούλιο Οδικής 

Ασφάλειας 

Ο βαθμός υλοποίησης της 

δράσης, σε ετήσια βάση. 

Αυξημένη και πιο 

αποτελεσματική 

υλοποίηση των δράσεων 

του Στρατηγικού Σχεδίου. 

Ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των αρμοδίων κρατικών υπηρεσιών, 

για τον εντοπισμό οδηγών που δεν είναι σε θέση να οδηγούν με 

ασφάλεια. 

ΒΡ Μονάδα Οδικής 

Ασφάλειας 

( ΥΜΕΕ) 

 

Αστυνομία Κύπρου 

 

Τμήμα Οδικών Μεταφορών 

Ο βαθμός υλοποίησης της 

δράσης. 

Μείωση των κρουσμάτων 

επικίνδυνης οδήγησης. 

Οι δράσεις για την Οδική Ασφάλεια που θα εγκρίνονται κάθε χρόνο από 

το Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας για την εφαρμογή τους το επόμενο έτος, 

να υποβάλλονται για ενημέρωση στο Υπουργικό Συμβούλιο και στη 

Βουλή των Αντιπροσώπων 

ΠΕΡ Συμβούλιο Οδικής 

Ασφάλειας 

Υλοποίηση της δράσης. Εξασφάλιση αυξημένης 

πολιτικής βούλησης για 

εφαρμογή των πολιτικών 

και δράσεων του 

Στρατηγικού Σχεδίου. 

 

Χρονικό πλαίσιο: ΒΡ: Βραχυπρόθεσμο: 1-3 χρόνια από την έναρξη, MΕ: Μεσοπρόθεσμο 3-7 χρόνια, ΜΑ: Μακροπρόθεσμο: πριν το τέλος της στρατηγικής περιόδου,  

     ΠΕΡ: Περιοδική εφαρμογή, ΣΥΝ: Συνεχής εφαρμογή 

Έντονο κείμενο: Επισημαίνει τον «Βασικό Οργανισμό», στις περιπτώσεις όπου συμμετέχουν περισσότεροι του ενός οργανισμοί 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Απολογισμός Δράσεων 2014–2020 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.1 ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 

ΕΥΑΛΩΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΟΥ 

ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

Χρονικό 

Πλαίσιο 

(ΒΡ/MΕ/ΜΑ) 

Αρμόδια 

Υπηρεσία/Οργανισμός 

Μετρήσεις / Μεθοδολογία 

παρακολούθησης 

Αναμενόμενο Αποτέλεσμα Απολογισμός 

ΓΕΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ  

Επίτευξη αποτελεσματικού 

συντονισμού των υπευθύνων 

για το σχεδιασμό και την 

κατασκευή της οδικής 

υποδομής, ώστε η ασφάλεια 

των ευάλωτων χρηστών του 

οδικού δικτύου να 

ενσωματώνεται σε όλα τα 

στάδια παροχής της 

υποδομής. 

ΒΡ Τμήμα Δημοσίων Έργων (ΥΣΕ) 

 
Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως 

 
Επαρχιακές Διοικήσεις 

 
 Τοπικές Αρχές 

 
Επιτροπή: Ασφάλειας Δρόμων 

Καταγραφή του αριθμού των 

ελέγχων που συγκεκριμένα 

περιλαμβάνουν «μη- 

μηχανοκίνητους χρήστες» 

και οδηγούς μηχανοκίνητων 

δικύκλων, οι οποίοι 

πραγματοποιούνται στα στάδια 

του σχεδιασμού ανάπτυξης των 

έργων. 

Αύξηση του αριθμού των 

έργων υποδομής, τα οποία 

περιλαμβάνουν ειδικές 

πρόνοιες για οδηγούς 

μηχανοκίνητων δικύκλων, 

πεζούς και / ή ποδηλάτες. 

Εφαρμόστηκε 

 

Προκειμένου να 

αντιμετωπιστούν καλύτερα οι 

συγκεκριμένες ανάγκες των 

ευάλωτων χρηστών του 

οδικού δικτύου, προτείνεται να 

αναπτυχθούν ειδικές 

στρατηγικές, με την παρακάτω 

σειρά προτεραιότητας, για την 

ασφάλεια των οδηγών 

μηχανοκίνητων δικύκλων, 

πεζών και ποδηλάτων. 

ΜΕ Μονάδα Οδικής Ασφάλειας 
(ΥΣΕ) 

(για προκήρυξη) 
 

Επιτροπή: Δ/Ε 

Ο αριθμός των κειμένων 

στρατηγικής που έχουν 

αναπτυχθεί ειδικά για τους 

ευάλωτους χρήστες του 

οδικού δικτύου. 

Δημοσίευση κειμένων 

στρατηγικής συγκεκριμένα για 

αυτές τις τρεις ομάδες 

χρηστών του οδικού 

δικτύου. 

Προγραμματίζεται η 

εκπόνηση στρατηγικού 

σχεδίου στο επόμενο 

διάστημα, για την 

προώθηση της χρήσης 

ποδηλάτου 

Προώθηση της διαμόρφωσης 

ζωνών ορίου 30χλμ και του 

περιορισμού ορίων ταχύτητας 

σε κατοικημένες περιοχές και 

άλλες περιοχές με φόρτο 

κυκλοφορίας πεζών και 

ποδηλάτων. 

ΜΕ Τμήμα Δημοσίων Έργων (ΥΣΕ) 

 
Επαρχιακές Διοικήσεις  

 
Τοπικές Αρχές 

 
Επιτροπή: Ασφάλειας Δρόμων 

Ο αριθμός των ζωνών ορίου 

30χλμ και περιοχές μείωσης 

ορίων ταχύτητας που 

εγκρίνονται για εφαρμογή από 

την αρμόδια επιτροπή. 

Βελτίωση της ασφάλειας και 

μείωση του αριθμού των 

θυμάτων όσον αφορά τους 

ευάλωτους χρήστες του 

οδικού δικτύου σε 

κατοικημένες περιοχές και 

περιοχές με αυξημένο φόρτο 

κυκλοφορίας πεζών και 

ποδηλάτων. 

 

Εφαρμόστηκε 
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Στρατηγικό Σχέδιο Οδικής Ασφάλειας 2021-2030 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.1 ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 

ΕΥΑΛΩΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΟΥ 

ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

Χρονικό 

Πλαίσιο 

(ΒΡ/MΕ/ΜΑ) 

Αρμόδια 

Υπηρεσία/Οργανισμός 

Μετρήσεις / Μεθοδολογία 

παρακολούθησης 

Αναμενόμενο Αποτέλεσμα Απολογισμός 

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΠΕΖΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΔΗΛΑΤΕΣ  

Παροχή νέων και επανεξέταση 

υφιστάμενων διαδρομών για 

πεζούς και ποδηλάτες ώστε να 

διαθέτουν κατάλληλο 

σχεδιασμό, σήμανση, 

φωτισμό και να είναι φιλικές 

προς το χρήστη, με σκοπό να 

ενθαρρύνεται η χρήση τους. 

ΒΡ Τμήμα Δημοσίων Έργων (ΥΣΕ) 

 

Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως 

 

Επαρχιακές Διοικήσεις  

 

Τοπικές Αρχές 

 

Επιτροπή: Ασφάλειας Δρόμων 

Μέσα από έρευνες 

μετακινήσεων, θα είναι δυνατή η 

καταγραφή της αύξησης του 

ποσοστού 

μετακινήσεων που 

πραγματοποιούνται με τα πόδια 

ή με ποδήλατο 

Αύξηση του αριθμού των 

ανθρώπων που επιλέγουν να 

μετακινηθούν με τα πόδια ή με 

ποδήλατο. 

Εφαρμόστηκε 

Εξασφάλιση καλύτερης 

πρόσβασης στα δημόσια μέσα 

μεταφοράς, διασφαλίζοντας 

ότι α) οι πληροφορίες από τις 

υπηρεσίες και τα δρομολόγια, 

είναι ευρέως διαθέσιμες και 

εύκολα κατανοητές, β) οι 

στάσεις λεωφορείων είναι 

καλά χωροθετημένες και 

σχεδιασμένες, διαθέτουν 

φωτισμό, δεν έχουν εμπόδια, 

είναι πάνω σε διαδρομές 

πεζών και είναι ευδιάκριτες και 

γ) οι υπηρεσίες μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν από άτομα 

με ειδικές ανάγκες. 

ΒΡ Τμήμα Οδικών Μεταφορών 

(ΥΣΕ) 

 

Τμήμα Δημοσίων Έργων  

 

Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως 

Οι πάροχοι δημόσιων 

μεταφορών πρέπει να 

παραδίδουν τακτικές 

εκθέσεις σχετικές με τον αριθμό 

των επιβατών και των εσόδων 

από τα 

κόμιστρα. 

 

 

 

 

 

Αύξηση του αριθμού των 

μετακινήσεων που 

πραγματοποιούνται με τη 

δημόσια συγκοινωνία. 

Εφαρμόστηκε σε σημαντικό 

βαθμό 

 

  Επιτροπή: Δ/Ε    
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.1 ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 

ΕΥΑΛΩΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΟΥ 

ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

Χρονικό 

Πλαίσιο 

(ΒΡ/MΕ/ΜΑ) 

Αρμόδια 

Υπηρεσία/Οργανισμός 

Μετρήσεις / Μεθοδολογία 

παρακολούθησης 

Αναμενόμενο Αποτέλεσμα Απολογισμός 

Ενθάρρυνση της χρήσης 

εξοπλισμού ασφαλείας και 

ενδυμάτων υψηλής 

ορατότητας ώστε να είναι πιο 

ευδιάκριτοι οι μοτοσικλετιστές, 

οι ποδηλάτες και οι πεζοί, 

ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της 

νύχτας καθώς και ενθάρρυνση 

της χρήσης κράνους στους 

ποδηλάτες. 

ΒΡ Μονάδα Οδικής Ασφάλειας 

(ΥΣΕ) 

 

Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας 

 

Σύνδεσμος Ασφάλειας και Υγείας 

Κύπρου 

 

 

Επιτροπή: Νομοθεσίας, 

Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 

και 

Αστυνόμευσης 

Επιτόπου έρευνες κατά τις 

βραδινές ώρες για να 

καθοριστεί το ποσοστό των 

ατόμων που χρησιμοποιούν 

εξοπλισμό ασφαλείας 

Ετήσια αύξηση του ποσοστού 

των πεζών, οδηγών 

ποδηλάτων και 

μοτοσικλετιστών που 

χρησιμοποιούν ενδύματα 

υψηλής ορατότητας, και του 

ποσοστού των ποδηλάτων 

που κάνουν χρήση κράνους. 

Διαφώτιση και έλεγχος 

οδηγών κατά την μετακίνησή 

τους από και προς την 

εργασίας τους. Ετοιμάστηκε 

ενημερωτικό υλικό και κατά 

τις επιθεωρήσεις ελέγχεται η 

καταλληλότητα εξοπλισμού 

από το Τμήμα Eπιθεώρησης 

Εργασίας. 

Έχει θεσπιστεί η 

απαιτούμενη Νομοθεσία με  

τη ψήφιση του περί Ρύθμισης 

της Διακίνησης Ποδηλάτων 

Νόμου του 2018 

(Ν.19(Ι)/2018). Υπό εξέλιξη 

διαφωτιστική εκστρατεία για 

θέματα ποδηλατοκίνησης. 

Παροχή συντομότερων και 

ασφαλέστερων διαδρομών για 

τους πεζούς, εξασφαλίζοντας 

ότι οι διαδρομές αυτές είναι 

ευθείες και ότι οι πιο σύντομες 

διαδρομές είναι και οι πιο 

ασφαλείς. Αυτό θα επιτευχθεί 

εάν εξασφαλιστεί ότι οι 

διαμορφωμένες ή άτυπες 

διαβάσεις πεζών παρέχονται 

σε περιοχές και σημεία όπου 

οι χρήστες επιθυμούν ή 

νοιώθουν ασφάλεια να 

διασταυρώσουν 

ΜΕ Τμήμα Πολεοδομίας και 

Οικήσεως 

 

Τμήμα Δημοσίων Έργων (ΥΣΕ) 

(Επαρχιακά Γραφεία) 

 

Επιτροπή: Ασφάλειας Δρόμων 

Μέσα από έρευνες 

μετακινήσεων, θα είναι δυνατή η 

καταγραφή της 

αύξησης του ποσοστού των 

πεζών μετακινήσεων. 

Αύξηση των πεζών 

μετακινήσεων. 

Εφαρμόστηκε 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.1 ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 

ΕΥΑΛΩΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΟΥ 

ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

Χρονικό 

Πλαίσιο 

(ΒΡ/MΕ/ΜΑ) 

Αρμόδια 

Υπηρεσία/Οργανισμός 

Μετρήσεις / Μεθοδολογία 

παρακολούθησης 

Αναμενόμενο Αποτέλεσμα Απολογισμός 

Προώθηση της εφαρμογής 

μέτρων σε περιοχές κοντά σε 

σχολεία (Ασφαλέστερες 

Διαδρομές για το Σχολείο) που 

να επιτρέπουν στα παιδιά να 

περπατούν ή να 

χρησιμοποιούν ποδήλατο με 

ασφάλεια από και προς το 

σχολείο, καθώς και προώθηση 

της μείωσης των θανάτων σε 

αυτή την κατηγορία. 

ΜΕ Τμήμα Δημοσίων Έργων (ΥΣΕ) 

 

Υπουργείο Παιδείας και 

Πολιτισμού 

 

Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως 

 

Τοπικές Αρχές  

 

Σύνδεσμοι Γονέων 

 

Ποδηλατικοί Σύνδεσμοι 

 

Επιτροπή: Ασφάλειας Δρόμων 

Ο αριθμός των σχολείων γύρω 

από τα οποία έχουν εγκριθεί για 

εφαρμογή Σχέδια για 

Ασφαλέστερες διαδρομές. 

Αύξηση του αριθμού των 

παιδιών που πηγαίνουν στο 

σχολείο με τα πόδια ή το 

ποδήλατο, χωρίς να 

σημειωθεί αύξηση του 

αριθμού των οδικών 

συγκρούσεων με θύματα 

παιδιά σε αυτές τις 

περιοχές. 

Εφαρμόστηκε. Λειτουργούν 

διυπηρεσιακές επιτροπές για 

εφαρμογή μέτρων ασφάλειας 

στα σχολεία. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.1 ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 

ΕΥΑΛΩΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΟΥ 

ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

Χρονικό 

Πλαίσιο 

(ΒΡ/MΕ/ΜΑ) 

Αρμόδια 

Υπηρεσία/Οργανισμός 

Μετρήσεις / Μεθοδολογία 

παρακολούθησης 

Αναμενόμενο Αποτέλεσμα Απολογισμός 

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΟΔΗΓΟΥΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΚΥΚΛΩΝ  

Ευαισθητοποίηση των 

εργοδοτών σχετικά με τις 

υποχρεώσεις και την ευθύνη 

τους όσον αφορά την παροχή 

εξοπλισμού ασφαλείας για 

επαγγελματίες 

μοτοσικλετιστές, όπως 

μεταφορείς εγγράφων & 

μικροδεμάτων (couriers) και 

οδηγούς παράδοσης 

(delivery). 

ΒΡ Μονάδα Οδικής Ασφάλειας 

(ΥΣΕ) 

 

Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας 

 

Σύνδεσμος Ασφάλειας και Υγείας 

Κύπρου 

Αριθμός εργοδοτών που 

εφαρμόζουν πολιτικές για 

παροχή εξοπλισμού ασφαλείας. 

Αύξηση της χρήσης 

εξοπλισμού ασφαλείας από 

επαγγελματίες 

μοτοσικλετιστές. 

Διαφώτιση και έλεγχος 

οδηγών κατά την μετακίνησή 

τους από και προς την 

εργασίας τους. Ετοιμάστηκε 

ενημερωτικό υλικό και κατά 

τις επιθεωρήσεις ελέγχεται η 

καταλληλότητα εξοπλισμού 

από το Τμήμα επιθεώρησης 

Εργασίας. 

  Επιτροπή: Νομοθεσίας, Κώδικα 

Οδικής 

Κυκλοφορίας και 

Αστυνόμευσης 

   

Αναβάθμιση των απαιτήσεων 

για απόκτηση άδειας. 

ΒΡ Τμήμα Οδικών Μεταφορών 

(ΥΣΕ) 

 

Μονάδα Οδικής Ασφάλειας 

 

Επιτροπή: Νομοθεσίας, Κώδικα 

Οδικής 

Κυκλοφορίας και 

Αστυνόμευσης 

 

 

 

Καταγραφή του αριθμού των 

προτάσεων που έγιναν 

αποδεκτές για αναθεώρηση 

των απαιτήσεων για 

απόκτηση άδειας. 

Αλλαγές στις υφιστάμενες 

απαιτήσεις για απόκτηση 

άδειας. 

Έχει ετοιμασθεί Νομοσχέδιο 

σε σχέση με την απόκτηση 

της άδειας οδήγησης 

(μαθητική από το 17Ο έτος 

ηλικίας, ελάχιστος αριθμός 

μαθημάτων), αναβάθμιση 

των σχολών οδηγών και 

ειδικές ρυθμίσεις για τη 

διατήρηση της άδειας από 

ηλικιωμένους οδηγούς. 

Ενώπιον της Βουλής το 

Νομοσχέδιο. 
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Στρατηγικό Σχέδιο Οδικής Ασφάλειας 2021-2030 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.1 ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 

ΕΥΑΛΩΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΟΥ 

ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

Χρονικό 

Πλαίσιο 

(ΒΡ/MΕ/ΜΑ) 

Αρμόδια 

Υπηρεσία/Οργανισμός 

Μετρήσεις / Μεθοδολογία 

παρακολούθησης 

Αναμενόμενο Αποτέλεσμα Απολογισμός 

Αναθεώρηση της νομοθεσίας 

για τη χρήση προστατευτικού 

κράνους και των απαιτήσεων 

όσον αφορά τα είδη ένδυσης 

και φωτισμού για αύξηση της 

ευδιακριτότητας. 

ΒΡ Μονάδα Οδικής Ασφάλειας 

 

Τμήμα Οδικών Μεταφορών (ΥΣΕ) 

 

Αστυνομία Κύπρου 

  

Σύνδεσμος Ασφάλειας και Υγείας 

Κύπρου 

 

Επιτροπή: Νομοθεσίας, Κώδικα 

Οδικής 

Κυκλοφορίας και 

Αστυνόμευσης 

Ο αριθμός των 

προτεινόμενων αλλαγών στη 

νομοθεσία που έγιναν 

αποδεκτές από το Συμβούλιο 

Οδικής Ασφάλειας. 

Η ψήφιση νέας νομοθεσίας 

για τη χρήση 

προστατευτικού κράνους και 

την αύξηση της 

ευδιακριτότητας των 

χρηστών μηχανοκινήτων 

δίκυκλων. 

Δεν έχουν προωθηθεί 

νομοθετικά μέτρα. Μέτρα σε 

επίπεδο ελέγχου & 

διαφώτισης. Διαφώτιση και 

έλεγχος οδηγών κατά την 

μετακίνησή τους από και 

προς την εργασίας τους. 

Ετοιμάστηκε ενημερωτικό 

υλικό και κατά τις 

επιθεωρήσεις ελέγχεται η 

καταλληλότητα εξοπλισμού 

από το Τμήμα επιθεώρησης 

Εργασίας. 

Σεμινάρια ασφαλούς 

οδήγησης μοτοσικλέτας. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.1 ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 

ΕΥΑΛΩΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΟΥ 

ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

Χρονικό 

Πλαίσιο 

(ΒΡ/MΕ/ΜΑ) 

Αρμόδια 

Υπηρεσία/Οργανισμός 

Μετρήσεις / Μεθοδολογία 

παρακολούθησης 

Αναμενόμενο Αποτέλεσμα Απολογισμός 

Μείωση του επιτρεπτού 

επιπέδου αλκοόλ στο αίμα για 

τους μοτοσικλετιστές και τους 

οδηγούς μοτοποδηλάτων σε 

0,2g/Lt. 

ΒΡ Μονάδα Οδικής Ασφάλειας 

 

Αστυνομία Κύπρου 

 

Επιτροπή: Νομοθεσίας, 

Κώδικα Οδικής 

Κυκλοφορίας και 

Αστυνόμευσης 

Η θέσπιση νομοθεσίας για 

μείωση του επιτρεπτού 

επιπέδου αλκοόλ στο αίμα σε 

0,2g/Lt. 

Μειωμένος αριθμός θυμάτων 

σε αυτές τις 

ομάδες χρηστών, όπου η 

οδήγηση υπό την επήρεια 

αλκοόλ ήταν ένας 

παράγοντας που συνέβαλε 

στο ατύχημα. 

Έχει θεσπιστεί η 

απαιτούμενη Νομοθεσία με 

τροποποίηση του περί 

Οδικής Ασφάλειας 

(Τροποποιητικού) (Αρ. 2) 

Νόμου του 2015 

(Ν.56(Ι)/2015), που 

δημοσιεύθηκε στην Επίσημη 

εφημερίδα της Δημοκρατίας 

στις 6.5.2015. 

Ο Νόμος εφαρμόζεται. 

 

Ενθάρρυνση της χρήσης 

εξοπλισμού ασφαλείας από 

επαγγελματίες οδηγούς 

μηχανοκινήτων δίκυκλων. 

ΒΡ Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας 

 

Μονάδα Οδικής Ασφάλειας (ΥΣΕ) 

 

Αστυνομία Κύπρου 

 

Τμήμα Οδικών Μεταφορών 

(ΥΣΕ) 

 

Σύνδεσμος Ασφάλειας και Υγείας 

Κύπρου 

 

Επιτροπή: Νομοθεσίας, 

Κώδικα Οδικής 

Κυκλοφορίας και 

Αστυνόμευσης 

Έρευνες σε σημεία για 

προσδιορισμό του ποσοστού 

επαγγελματιών οδηγών που 

φέρουν εξοπλισμό 

ασφαλείας. 

Αυξημένη χρήση εξοπλισμού 

ασφαλείας από χρήστες 

μηχανοκινήτων δίκυκλων. 

Διαφώτιση και έλεγχος 

οδηγών κατά την μετακίνησή 

τους από και προς την 

εργασίας τους. Ετοιμάστηκε 

ενημερωτικό υλικό και κατά 

τις επιθεωρήσεις ελέγχεται η 

καταλληλότητα εξοπλισμού 

από το Τμήμα Επιθεώρησης 

Εργασίας. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.1 ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 

ΕΥΑΛΩΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΟΥ 

ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

Χρονικό 

Πλαίσιο 

(ΒΡ/MΕ/ΜΑ) 

Αρμόδια 

Υπηρεσία/Οργανισμός 

Μετρήσεις / Μεθοδολογία 

παρακολούθησης 

Αναμενόμενο Αποτέλεσμα Απολογισμός 

Ενθάρρυνση της ασφαλούς / 

αμυντικής οδήγησης από 

επαγγελματίες οδηγούς 

μηχανοκινήτων δίκυκλων, ως 

απαίτηση από τους 

εργοδότες. 

ΒΡ Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας 

 

Μονάδα Οδικής Ασφάλειας 

(ΥΣΕ) 

 

Αστυνομία Κύπρου 

 

Τμήμα Οδικών Μεταφορών (ΥΣΕ) 

 

Σύνδεσμος Ασφάλειας και Υγείας 

Κύπρου 

 

Επιτροπή: Νομοθεσίας, 

Κώδικα Οδικής 

Κυκλοφορίας και 

Αστυνόμευσης 

Αριθμός εργοδοτικών πολιτικών 

όπου 

περιλαμβάνεται η εν λόγω 

απαίτηση. 

Αύξηση στην παροχή 

καθοδήγησης προς και 

συμμετοχή σε μαθήματα 

αμυντικής οδήγησης για 

επαγγελματίες οδηγούς 

δίκυκλων μηχανοκινήτων από 

τους εργοδότες τους. 

Διαφώτιση και έλεγχος 

οδηγών κατά την μετακίνησή 

τους από και προς την 

εργασίας τους. Ετοιμάστηκε 

ενημερωτικό υλικό και κατά 

τις επιθεωρήσεις ελέγχεται η 

καταλληλότητα εξοπλισμού 

από το Τμήμα επιθεώρησης 

Εργασίας. 

Ενθάρρυνση συστηματικού 

ελέγχου των μηχανοκινήτων 

δίκυκλων από τους 

επαγγελματίες χρήστες, ως 

απαίτηση από τους εργοδότες 

τους αλλά και της 

συστηματικής συντήρησης 

των οχημάτων 

ΒΡ Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας 

 

Τμήμα Οδικών Μεταφορών (ΥΣΕ) 

 

Αστυνομία Κύπρου 

 

Μονάδα Οδικής Ασφάλειας (ΥΣΕ) 

 

Σύνδεσμος Ασφάλειας και Υγείας 

Κύπρου 

 

Επιτροπή: Νομοθεσίας, 

Κώδικα Οδικής 

Κυκλοφορίας και 

Αστυνόμευσης 

Αριθμός εργοδοτικών πολιτικών 

όπου 

περιλαμβάνεται η εν λόγω 

απαίτηση. 

Αύξηση του αριθμού 

επιθεωρήσεων 

μηχανοκινήτων δίκυκλων από 

επαγγελματίες χρήστες 

μηχανοκίνητων δίκυκλων 

και 

βελτίωση της κατάστασης των 

οχημάτων. 

Διαφώτιση και έλεγχος 

οδηγών κατά την μετακίνησή 

τους από και προς την 

εργασίας τους. Ετοιμάστηκε 

ενημερωτικό υλικό και κατά 

τις επιθεωρήσεις ελέγχεται η 

καταλληλότητα εξοπλισμού 

από το Τμήμα επιθεώρησης 

Εργασίας. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.1 ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 

ΕΥΑΛΩΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΟΥ 

ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

Χρονικό 

Πλαίσιο 

(ΒΡ/MΕ/ΜΑ) 

Αρμόδια 

Υπηρεσία/Οργανισμός 

Μετρήσεις / Μεθοδολογία 

παρακολούθησης 

Αναμενόμενο Αποτέλεσμα Απολογισμός 

Συστηματική επιβολή 

κανόνων όσον αφορά την 

υπερβολική ταχύτητα, την 

οδήγηση υπό την επήρεια 

αλκοόλ και την χρήση 

κράνους, με τη χρήση της 

σύγχρονης τεχνολογίας. 

ΜΕ Αστυνομία Κύπρου 

 

Επιτροπή:  Νομοθεσίας, 

Κώδικα Οδικής 

Κυκλοφορίας και 

Αστυνόμευσης 

Καταγραφή σχετικού 

εξοπλισμού από την Αστυνομία. 

Μείωση χρόνο με το χρόνο, 

του αριθμού των θυμάτων 

χρηστών μηχανοκινήτων 

δίκυκλων λόγω υπέρβασης 

ορίου ταχύτητας, οδήγησης 

υπό την επήρεια αλκοόλ και 

την μη χρήση κράνους 

ασφαλείας. 

Συστηματικοί έλεγχοι από 

Αστυνομία. Ειδικές 

εκστρατείες για έλεγχο 

υπερβολικής ταχύτητας, της 

οδήγησης υπό την επήρεια 

αλκοόλ και την χρήση 

κράνους. Προμήθεια 

συστήματος ANPR. 

Προωθείται η προμήθεια του 

συστήματος 

φωτοεπισήμανσης 

Χρονικό πλαίσιο: ΒΡ: Βραχυπρόθεσμο: 1-3 χρόνια από την έναρξη, MΕ: Μεσοπρόθεσμο 3-7 χρόνια, ΜΑ: Μακροπρόθεσμο: πριν το τέλος της στρατηγικής περιόδου 

Έντονο κείμενο: Επισημαίνει τον «Βασικό Οργανισμό», στις περιπτώσεις όπου συμμετέχουν περισσότεροι του ενός οργανισμοί 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.2 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, 

ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΙΚΗΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 

Χρονικό 

Πλαίσιο 

(ΒΡ/MΕ/ΜΑ) 

Αρμόδια 

Υπηρεσία/Οργανισμός 

Μετρήσεις / Μεθοδολογία 

παρακολούθησης 

Αναμενόμενο 

Αποτέλεσμα 

Απολογισμός 

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  

Υποστήριξη της νομοθεσίας 

της ΕΕ και των προτεινόμενων 

μέτρων για την προώθηση της 

νομοθεσίας που απαγορεύει 

την οδήγηση υπό την επήρεια 

ναρκωτικών ή συγκεκριμένων 

φαρμάκων. 

ΒΡ Μονάδα Οδικής Ασφάλειας (ΥΣΕ) 

 

Αστυνομία Κύπρου 

 

Επιτροπή: Νομοθεσίας, Κώδικα 

Οδικής 

Κυκλοφορίας και 

Αστυνόμευσης 

Ο αριθμός εισηγήσεων για 

υποστήριξη της 

Ευρωπαϊκής νομοθεσίας 

και των μέτρων για 

προώθηση της 

νομοθεσίας τα οποία 

γίνονται αποδεκτά από  το 

Συμβούλιο Οδικής 

Ασφάλειας 

Μείωση του αριθμού 

θυμάτων, στις περιπτώσεις 

που ο οδηγός ήταν υπό 

την επήρεια αλκοόλ, 

ναρκωτικών ή φαρμάκων. 

Έχει θεσπιστεί η απαιτούμενη 

Νομοθεσία με τροποποίηση 

του  περί Οδικής Ασφάλειας 

(Τροποποιητικού) (Αρ. 1) 

Νόμος του 2016 

(Ν.13(Ι)/2016), που 

δημοσιεύθηκε στην Επίσημη 

εφημερίδα της Δημοκρατίας 

στις  11.3.2016.Επίσης έχουν 

θεσπιστεί βαθμοί ποινής με 

τροποποίηση του περί 

Μηχανοκινήτων και Τροχαίας 

Κινήσεως Νόμου 

(Ν.12(Ι)/2016). 

Οι Νόμοι εφαρμόζονται από 

τον Ιανουάριο του 2018. 

 

Ενίσχυση των νομοθετικών 

ελέγχων για αυστηρή και 

αποτελεσματική αντιμετώπιση 

της παράνομης στάθμευσης. 

ΒΡ Μονάδα Οδικής Ασφάλειας (ΥΣΕ) 

 

Αστυνομία Κύπρου  

 

Τοπικές Αρχές 

 

Τμήμα Δημοσίων Έργων (ΥΣΕ) 

 

Επιτροπή: Νομοθεσίας, Κώδικα 

Οδικής 

Κυκλοφορίας και 

Αστυνόμευσης 

Ο αριθμός έκδοσης 

εξώδικων παράνομης 

στάθμευσης και των 

ρυμουλκούμενων 

οχημάτων. 

Μείωση της 

κυκλοφοριακής 

συμφόρησης σε περιοχές 

με μεγάλο κυκλοφοριακό 

φόρτο. 

Στα πλαίσια αύξησης των 

ποινών υπάρχουν σχετικές 

προβλέψεις για θέματα 

στάθμευσης στα Νομοσχέδια 

που βρίσκονται στη Βουλή. 

Διαφώτιση και Αστυνόμευση 

από την Αστυνομία και 

Τοπικές Αρχές. Σε τακτά 

χρονικά διαστήματα 

εξαγγέλλονται εκστρατείες 

ιδιαίτερα σε σχέση με 

προστασία των θέσεων 

στάθμευσης για ΑμεΑ. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.2 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, 

ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΙΚΗΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 

Χρονικό 

Πλαίσιο 

(ΒΡ/MΕ/ΜΑ) 

Αρμόδια 

Υπηρεσία/Οργανισμός 

Μετρήσεις / Μεθοδολογία 

παρακολούθησης 

Αναμενόμενο 

Αποτέλεσμα 

Απολογισμός 

Μείωση του επιτρεπτού ορίου 

αλκοόλ στο αίμα σε 0,2 g/Lt για 

τους νέους οδηγούς, τους 

μοτοσικλετιστές, τους οδηγούς 

μοτοποδηλάτων καθώς και 

τους οδηγούς φορτηγών, 

λεωφορείων και ταξί. 

ΒΡ Μονάδα Οδικής Ασφάλειας (ΥΣΕ) 

 

Αστυνομία Κύπρου 

Η θέσπιση νομοθεσίας για 

μείωση του ορίου αλκοόλ 

στο αίμα σε 0,2g/Lt. 

Μείωση του αριθμού 

θυμάτων όπου η οδήγηση 

υπό την επήρεια αλκοόλ 

ήταν παράγοντας που 

συντέλεσε στο ατύχημα. 

Έχει θεσπιστεί η απαιτούμενη 

Νομοθεσία με τροποποίηση 

του περί Οδικής Ασφάλειας 

(Τροποποιητικού) (Αρ. 2) 

Νόμου του 2015 

(Ν.56(Ι)/2015), που 

δημοσιεύθηκε στην Επίσημη 

εφημερίδα της Δημοκρατίας 

στις 6.5.2015. 

Ο Νόμος εφαρμόζεται 

  Επιτροπή: Νομοθεσίας, 

Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και 

Αστυνόμευσης 
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Στρατηγικό Σχέδιο Οδικής Ασφάλειας 2021-2030 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.2 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, 

ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΙΚΗΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 

Χρονικό 

Πλαίσιο 

(ΒΡ/MΕ/ΜΑ) 

Αρμόδια 

Υπηρεσία/Οργανισμός 

Μετρήσεις / Μεθοδολογία 

παρακολούθησης 

Αναμενόμενο 

Αποτέλεσμα 

Απολογισμός 

Επανεξέταση του συστήματος 

βαθμών ποινής, με στόχο τη 

βελτίωση της 

αποτελεσματικότητάς του. 

ΜΕ Μονάδα Οδικής Ασφάλειας (ΥΣΕ) 

 

Αστυνομία Κύπρου 

 

Επιτροπή: Νομοθεσίας, Κώδικα 

Οδικής 

Κυκλοφορίας και 

Αστυνόμευσης 

Ο αριθμός των προτάσεων 

που αφορούν 

τροποποιήσεις, οι οποίες 

έγιναν δεκτές από το 

Συμβούλιο Οδικής 

Ασφάλειας. 

Μείωση του αριθμού των 

θυμάτων σε οδικές 

συγκρούσεις που 

σχετίζονται με αδικήματα 

που επιφέρουν βαθμούς 

ποινής. 

Δεν έχει προωθηθεί ριζική 

βελτίωση του συστήματος. Στα 

πλαίσια αύξησης των ποινών 

υπάρχουν σχετικές 

προβλέψεις για θέματα 

βαθμών ποινής στα 

Νομοσχέδια που βρίσκονται 

στη Βουλή. 

 

 

 

 

Θέσπιση νομοθεσίας που να 

απαιτεί την υποχρεωτική 

εγκατάσταση συσκευών 

“κλειδώματος του 

αυτοκινήτου” μετά από έλεγχο 

αλκοτέστ (alco-lock) σε 

οχήματα δημόσιας μεταφοράς 

(κυρίως σχολικών 

λεωφορείων), καθώς και της 

τοποθέτησης παρόμοιων 

συσκευών στα οχήματα των 

υπότροπων παραβατών ως 

μέρος ενός πλαισίου μέτρων 

επανένταξής τους. 

ΜΑ Μονάδα Οδικής Ασφάλειας (ΥΣΕ) 

 

Αστυνομία Κύπρου 

 

Τμήμα Οδικών Μεταφορών (ΥΣΕ) 

 

Τμήμα 

Ηλεκτρομηχανολογικών 

Υπηρεσιών(ΥΣΕ) 

 

Επιτροπή: Νομοθεσίας, Κώδικα 

Οδικής 

Κυκλοφορίας και 

Αστυνόμευσης 

 

 

 

 

 

 

Προώθηση της νομοθεσίας 

από την αρμόδια επιτροπή. 

Μείωση της εμφάνισης 

υποτροπιών σε παράβαση 

οδήγησης υπό την επήρεια 

αλκοόλ, ιδιαίτερα οδηγών 

οχημάτων δημοσίων 

μεταφορών και οδηγών 

σχολικών λεωφορείων. 

Το θέμα έχει διερευνηθεί. Οι 

εταιρείες- αντιπρόσωποι 

αυτοκινητοβιομηχανιών έχουν 

άγνοια για το θέμα και δεν 

έδειξαν προθυμία για 

συνεργασία. Παράλληλα, οι 

χαμηλές ποινές για την 

επήρεια αλκοόλ κατά την 

οδήγηση δεν ευνοεί την 

προώθηση του μέτρου ως 

εναλλακτική ποινή. 
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Στρατηγικό Σχέδιο Οδικής Ασφάλειας 2021-2030 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.2 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, 

ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΙΚΗΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 

Χρονικό 

Πλαίσιο 

(ΒΡ/MΕ/ΜΑ) 

Αρμόδια 

Υπηρεσία/Οργανισμός 

Μετρήσεις / Μεθοδολογία 

παρακολούθησης 

Αναμενόμενο 

Αποτέλεσμα 

Απολογισμός 

Επανεξέταση του δικαστικού / 

νομικού συστήματος σε σχέση 

με διώξεις για τροχαίες 

παραβάσεις, με σκοπό τη 

βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας και την 

αύξηση της ταχύτητας με την 

οποία εξετάζονται οι 

υποθέσεις και ανακαλούνται οι 

άδειες. 

ΜΑ Μονάδα Οδικής Ασφάλειας (ΥΣΕ) 

 

Τμήμα Οδικών Μεταφορών (ΥΣΕ) 

 

Αστυνομία Κύπρου 

 

Επιτροπή: Νομοθεσίας, Κώδικα 

Οδικής 

Κυκλοφορίας και 

Αστυνόμευσης 

Το χρονικό διάστημα 

μεταξύ της παράβασης και 

της 

επιβολής κυρώσεων, της 

απόδοσης βαθμών ποινής 

ή της αφαίρεσης της άδειας. 

Μείωση του χρόνου μεταξύ 

παράβασης και επιβολής 

κυρώσεων, κατανομής 

βαθμών ποινής ή 

αφαίρεσης της άδειας 

αναλόγως της 

περίπτωσης. 

Έχουν γίνει προσπάθειες από 

Υπουργείο Δικαιοσύνης για 

επιτάχυνση της απονομής της 

δικαιοσύνης. 

Υπάρχει μεθοδολογία μέσω 

του Εφόρου Μηχανοκινήτων 

με την οποία εξετάζεται η 

ικανότητα του οδηγού και 

αφαιρείται σε προσωρινή βάση 

η άδεια οδηγού.  Η 

μεθοδολογία αυτή 

εφαρμόζεται. 

Στα πλαίσια αύξησης των 

ποινών υπάρχουν σχετικές 

προβλέψεις  στα Νομοσχέδια 

που βρίσκονται στη Βουλή. 
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Στρατηγικό Σχέδιο Οδικής Ασφάλειας 2021-2030 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.2 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, 

ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 

Χρονικό 

Πλαίσιο 

(ΒΡ/MΕ/ΜΑ) 

Αρμόδια 

Υπηρεσία/Οργανισμός 

Μετρήσεις / Μεθοδολογία 

παρακολούθησης 

Αναμενόμενο 

Αποτέλεσμα 

Απολογισμός 

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  

Οργάνωση συγκεκριμένων δράσεων 

επιβολής του νόμου όσον αφορά την 

οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, την 

οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών, 

την οδήγηση χωρίς την χρήση ζώνης 

ασφαλείας ή χωρίς την χρήση κράνους 

καθώς και την χρήση κινητού 

τηλεφώνου (χωρίς hands- free). 

ΒΡ Αστυνομία Κύπρου 

 

Επιτροπή: Νομοθεσίας, 

Κώδικα Οδικής 

Κυκλοφορίας και 

Αστυνόμευσης 

Οι Δείκτες για την Οδική 

Ασφάλεια L1, L2, L3, L4, L5, 

L6, L7,L9 

Μείωση του αριθμού των 

θυμάτων, όπου η 

υπερβολική ταχύτητα, η 

οδήγηση υπό την επήρεια 

αλκοόλ ή ναρκωτικών, η 

οδήγηση χωρίς την χρήση 

ζώνης ασφαλείας ή 

κράνους και η χρήση 

κινητού ήταν παράγοντες 

που συντέλεσαν 

σε οδικές συγκρούσεις. 

Συστηματικοί έλεγχοι από 

Αστυνομία. Ειδικές 

εκστρατείες για έλεγχο 

υπερβολικής ταχύτητας, 

της οδήγησης υπό την 

επήρεια αλκοόλ και την 

χρήση κράνους. 

Καθορισμός ετήσιων εθνικών στόχων 

για τους ελέγχους όσον αφορά την 

οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ ή 

ναρκωτικών και διεύρυνση της 

υπάρχουσας παρακολούθησης 

(monitoring) της απόδοσης για να 

εξασφαλιστεί ότι αυτοί οι έλεγχοι 

διενεργούνται και ότι δημοσιοποιούνται 

τα αποτελέσματά τους. 

ΒΡ Αστυνομία Κύπρου 

 

Επιτροπή: Νομοθεσίας, 

Κώδικα Οδικής 

Κυκλοφορίας και 

Αστυνόμευσης 

Ο αριθμός των 

δημοσιευμένων αναφορών 

σχετικά με τους στόχους για 

την οδήγηση υπό την επήρεια 

αλκοόλ ή ναρκωτικών και την 

απόδοση σε σχέση με 

αυτούς. 

Μείωση της συχνότητας 

εμφάνισης περιστατικών 

οδήγησης υπό την 

επήρεια αλκοόλ ή 

ναρκωτικών στη 

Κυπριακή Δημοκρατία. 

Εφαρμόστηκε σε κάποιο 

βαθμό. 

Αύξηση των προστίμων για τις 

παραβάσεις που οδηγούν σε σοβαρές 

οδικές συγκρούσεις, ώστε αυτά να 

αποτελούν αποτρεπτικό παράγοντα. 

ΒΡ Μονάδα Οδικής Ασφάλειας 

(ΥΣΕ) 

 

Αστυνομία Κύπρου 

 

Επιτροπή: Νομοθεσίας, 

Κώδικα Οδικής 

Κυκλοφορίας και 

Αστυνόμευσης 

Παρακολούθηση του 

επιπέδου των προστίμων που 

επιβάλλονται σε οδηγούς που 

ενεπλάκησαν σε οδικές 

συγκρούσεις οι οποίες 

οδήγησαν σε θάνατο ή 

σοβαρό τραυματισμό. 

Μείωση του αριθμού των 

νεκρών και των σοβαρά 

τραυματισμένων. 

Το μέτρο προωθείται από 

κοινού από το Υπουργείο 

Δικαιοσύνης και Δημόσιας 

Τάξης και το Υπουργείο 

Μεταφορών, Επικοινωνιών 

και Έργων στα πλαίσια 

γενικότερης προσπάθειας 

για αύξηση/ εξορθολογισμό 

των ποινών. Σχετικά 

Νομοσχέδια ενώπιον της 

Βουλής. 
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Στρατηγικό Σχέδιο Οδικής Ασφάλειας 2021-2030 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.2 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, 

ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 

Χρονικό 

Πλαίσιο 

(ΒΡ/MΕ/ΜΑ) 

Αρμόδια 

Υπηρεσία/Οργανισμός 

Μετρήσεις / Μεθοδολογία 

παρακολούθησης 

Αναμενόμενο 

Αποτέλεσμα 

Απολογισμός 

Στοχευμένη επιβολή του νόμου, στα 

μελανά σημεία και σε περιοχές που 

σημειώνονται οδικές συγκρούσεις 

λόγω ταχύτητας ή οδικές συγκρούσεις 

που οφείλονται στην οδήγηση υπό την 

επήρεια αλκοόλ, στην οδήγηση χωρίς 

την χρήση ζώνης ασφαλείας ή στην 

οδήγηση χωρίς χρήση κράνους. 

ΒΡ Αστυνομία Κύπρου 

 

Επιτροπή: Νομοθεσίας, 

Κώδικα Οδικής 

Κυκλοφορίας και 

Αστυνόμευσης 

Καταγραφή του αριθμού των 

οδικών συγκρούσεων που 

σημειώνονται σε περιοχές 

που έχουν επιλεγεί για 

εντατικές δραστηριότητες 

επιβολής του νόμου. 

Μείωση του αριθμού των 

περιοχών με μεγάλη 

συχνότητα οδικών 

συγκρούσεων και μείωση 

της συχνότητας των 

οδικών συγκρούσεων 

όπου 

συντέλεσαν οι εν λόγω 

παράγοντες. 

Συστηματικοί έλεγχοι από 

Αστυνομία. Ειδικές 

εκστρατείες για έλεγχο 

υπερβολικής ταχύτητας, 

της οδήγησης υπό την 

επήρεια αλκοόλ και την 

χρήση κράνους. 

Διαμόρφωση προγράμματος, μέσω της 

επέκτασης της υφιστάμενης 

νομοθεσίας, με σκοπό την κατάσχεση 

των οχημάτων που δεν πλήρωσαν τα 

τέλη κυκλοφορίας, των ανασφάλιστων 

οχημάτων και των οχημάτων των 

οποίων οι χρήστες δεν έχουν άδεια 

οδήγησης, καθώς και των παράνομα 

σταθμευμένων οχημάτων που 

δημιουργούν κίνδυνο για την ασφάλεια. 

ΜΕ Μονάδα ΟδικήςΑσφάλειας 

(ΥΣΕ) 

 

Τμήμα ΟδικώνΜεταφορών 

(ΥΣΕ) 

 

Αστυνομία Κύπρου Τοπικές 

Αρχές 

 

Επιτροπή: Νομοθεσίας, 

Κώδικα Οδικής 

Κυκλοφορίας και 

Αστυνόμευσης 

Καταγραφή του αριθμού των 

κατασχεθέντων οχημάτων 

που δεν πλήρωσαν τα τέλη 

κυκλοφορίας ή δεν είχαν άδεια 

και του αριθμού των διώξεων 

για οδήγηση χωρίς 

άδεια. 

Αυξημένη συμμόρφωση με 

τις ασφαλιστικές 

απαιτήσεις και τις 

απαιτήσεις 

αδειοδότησης, καθώς και 

με  τους κανονισμούς 

στάθμευσης. 

Δεν έχουν προωθηθεί 

συγκεκριμένα μέτρα. Στα 

πλαίσια αύξησης των 

ποινών υπάρχουν σχετικές 

προβλέψεις για παράνομα 

σταθμευμένα οχήματα  στα 

Νομοσχέδια που 

βρίσκονται στη Βουλή. 

 

Εφαρμογή καμερών «μέσης 

ταχύτητας» στους αυτοκινητόδρομους. 

ΜΑ Μονάδα ΟδικήςΑσφάλειας 

(ΥΣΕ) 

 

Αστυνομία Κύπρου 

 

Τμήμα ΔημοσίωνΈργων (ΥΣΕ) 

 

Τμήμα 

Ηλεκτρομηχανολογικών 

Υπηρεσιών (ΥΣΕ) 

 

Επιτροπή: Ασφάλειας Δρόμων 

Ο αριθμός των σημείων με 

οδικές συγκρούσεις λόγω 

ταχύτητας όπου 

εφαρμόστηκε η νέα 

τεχνολογία. 

Μείωση του αριθμού 

οδικών συγκρούσεων που 

σχετίζονται με την 

ταχύτητα στους 

αυτοκινητόδρομους. 

Δεν υλοποιήθηκε. 



105 

 
 
 
 

Στρατηγικό Σχέδιο Οδικής Ασφάλειας 2021-2030 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.2 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, 

ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 

Χρονικό 

Πλαίσιο 

(ΒΡ/MΕ/ΜΑ) 

Αρμόδια 

Υπηρεσία/Οργανισμός 

Μετρήσεις / Μεθοδολογία 

παρακολούθησης 

Αναμενόμενο 

Αποτέλεσμα 

Απολογισμός 

Αναζήτηση τρόπων για βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας της ποινικής 

δίωξης και αφαίρεσης της άδειας 

οδήγησης των υπότροπων παραβατών 

και ανάπτυξη διαδικασιών για 

παραπομπή των οδηγών που είναι 

υπότροποι στην οδήγηση υπό την 

επήρεια αλκοόλ, σε αναζήτηση 

ψυχολογικής ή άλλης βοήθειας σε 

θέματαυγείας. 

ΜΕ Μονάδα Οδικής Ασφάλειας 

(ΥΣΕ) 

 

Τμήμα Οδικών Μεταφορών (ΥΣΕ) 

 

Υπουργείο Υγείας 

 

Αστυνομία Κύπρου 

 

Επιτροπή: Νομοθεσίας, 

Κώδικα Οδικής 

Κυκλοφορίας και 

Αστυνόμευσης 

Ο αριθμός των υπότροπων 

οδηγών που 

παραπέμφθηκαν για 

αναζήτηση ψυχολογικής 

βοήθειας ή βοήθειας σε 

θέματα υγείας. 

Μείωση της συχνότητας 

εμφάνισης υπότροπων 

οδηγών που 

καταδικάζονται για 

οδήγηση υπό την 

επήρεια αλκοόλ. 

Υπάρχει μεθοδολογία 

μέσω του Εφόρου 

Μηχανοκινήτων με την 

οποία εξετάζεται η 

ικανότητα του οδηγού και 

αφαιρείται σε προσωρινή 

βάση η άδεια οδηγού.  Η 

μεθοδολογία αυτή 

εφαρμόζεται. 

 

Προωθείται η Σχολή 

Οδηγών για υπότροπους 

οδηγούς. 

Χρήση κινητών καμερών ταχύτητας και 

άλλων σύγχρονων τεχνολογιών σε 

σημεία και τμήματα δρόμων όπου 

σημειώνονται οδικές συγκρούσεις 

λόγω μεγάλης ταχύτητας. 

ΜΕ Αστυνομία Κύπρου 

 

Τμήμα 

Ηλεκτρομηχανολογικών 

Υπηρεσιών (ΥΣΕ) 

 

Τμήμα Δημοσίων Έργων (ΥΣΕ) 

 

Επιτροπή: Ασφάλειας Δρόμων 

Ο αριθμός 

χρησιμοποιούμενων κινητών 

καμερών ταχύτητας. 

Μείωση της συχνότητας 

εμφάνισης οδικών 

συγκρούσεων που 

οφείλονται στην ταχύτητα. 

Δεν υλοποιήθηκε η δράση. 

Η εγκατάσταση της δοκιμαστικής 

εφαρμογής καμερών στην Κύπρο ήταν 

εξαιρετικά επιτυχής, με μείωση του 

αριθμού των οδικών συγκρούσεων σε 

δοκιμαστικές θέσεις κατά σχεδόν 54%. 

Έτσι, θα επιδιωχθεί η επαναφορά 

σταθερών καμερών σε θέσεις με συχνή 

παραβίαση των φώτων τροχαίας ή 

υπέρβασης του ορίου ταχύτητας που 

προκαλεί οδικές συγκρούσεις. 

ΜΕ Αστυνομία Κύπρου 

 

Τμήμα 

Ηλεκτρομηχανολογικών 

Υπηρεσιών (ΥΣΕ) 

 

Τμήμα Δημοσίων Έργων (ΥΣΕ) 

 

Επιτροπή: Ασφάλειας Δρόμων 

Ο αριθμός των περιοχών με 

συχνή παραβίαση των φώτων 

τροχαίας ή συχνή υπέρβαση 

του ορίου ταχύτητας που 

είχαν ως αποτέλεσμα την 

πρόκληση οδικών 

συγκρούσεων, όπου 

εφαρμόστηκε η νέα 

τεχνολογία. 

 

 

Μείωση της συχνότητας 

οδικών συγκρούσεων που 

οφείλονται σε παραβίαση 

των φώτων τροχαίας ή 

υπέρβαση του ορίου 

ταχύτητας. 

Δεν υλοποιήθηκε η δράση. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.2 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, 

ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 

Χρονικό 

Πλαίσιο 

(ΒΡ/MΕ/ΜΑ) 

Αρμόδια 

Υπηρεσία/Οργανισμός 

Μετρήσεις / Μεθοδολογία 

παρακολούθησης 

Αναμενόμενο 

Αποτέλεσμα 

Απολογισμός 

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ  

Επιδίωξη μείωσης του επιτρεπόμενου 

ορίου αλκοόλ στο αίμα για τους νέους 

οδηγούς, με στόχο την «μηδενική 

ανοχή». 

ΒΡ Μονάδα Οδικής Ασφάλειας 

(ΥΣΕ) 

 

Αστυνομία Κύπρου 

 

Επιτροπή: Νομοθεσίας, 

Κώδικα Οδικής 

Κυκλοφορίας και 

Αστυνόμευσης 

Θέσπιση νομοθεσίας για 

μείωση του επιτρεπόμενου 

ορίου αλκοόλ στο αίμα και 

παρακολούθηση των 

θετικών αλκοτέστ στους νέους 

οδηγούς. 

Μείωση του αριθμού των 

θυμάτων νέων οδηγών 

λόγω οδήγησης υπό την 

επήρεια 

αλκοόλ. 

Έχει θεσπιστεί η 

απαιτούμενη Νομοθεσία με 

τροποποίηση του περί 

Οδικής Ασφάλειας 

(Τροποποιητικού) (Αρ. 2) 

Νόμου του 2015 

(Ν.56(Ι)/2015), που 

δημοσιεύθηκε στην 

Επίσημη εφημερίδα της 

Δημοκρατίας στις 6.5.2015. 

Ο Νόμος εφαρμόζεται. 

 

Μείωση του αριθμού των 

επιτρεπόμενων βαθμών ποινής για 

τους νέους οδηγούς, για τα πρώτα τρία 

χρόνια από την απόκτηση άδειας 

οδήγησης, με απαίτηση την 

επανεξέταση των οδηγών που τους 

υπερβαίνουν. 

ΒΡ Μονάδα Οδικής Ασφάλειας 

(ΥΣΕ) 

Αστυνομία Κύπρου 

 

Επιτροπή: Νομοθεσίας, 

Κώδικα Οδικής 

Κυκλοφορίας και 

Αστυνόμευσης 

Ο αριθμός των αδειών που 

ανακλήθηκαν και των 

εξετάσεων που 

επαναλήφθηκαν από τους 

νέους οδηγούς. 

Μείωση της συχνότητας 

απόδοσης βαθμών ποινής 

στους νέους οδηγούς και 

βελτίωση της νοοτροπίας 

και της συμπεριφοράς των 

νέων οδηγών. 

Δεν έχει προωθηθεί το 

συγκεκριμένο μέτρο. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.2 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, 

ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 

Χρονικό 

Πλαίσιο 

(ΒΡ/MΕ/ΜΑ) 

Αρμόδια 

Υπηρεσία/Οργανισμός 

Μετρήσεις / Μεθοδολογία 

παρακολούθησης 

Αναμενόμενο 

Αποτέλεσμα 

Απολογισμός 

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΚΥΚΛΩΝ  

Επιβολή της υποχρεωτικής και 

επαρκούς ορατότητας της πινακίδας 

κυκλοφορίας για τους μοτοσικλετιστές 

για να διασφαλιστεί ότι η μη 

συμμόρφωση με τα όρια ταχύτητας θα 

καταγγέλλεται. 

ΒΡ Αστυνομία Κύπρου 

Τμήμα Οδικών Μεταφορών (ΥΣΕ) 

 

Επιτροπή: Νομοθεσίας, 

Κώδικα Οδικής 

Κυκλοφορίας και 

Αστυνόμευσης 

Ο αριθμός των καταγγελιών 

για ανεπαρκή ορατότητα της 

πινακίδας κυκλοφορίας 

μεταξύ των χρηστών 

μηχανοκινήτων δίκυκλων. 

Μείωση της συχνότητας 

οδικών συγκρούσεων 

λόγω υπερβολικής 

ταχύτητας για τους 

χρήστες μηχανοκινήτων 

δίκυκλων. 

Έχουν εφαρμοστεί ειδικά 

πρότυπα για πινακίδες 

κυκλοφορίας για το σύνολο 

των οχημάτων. Για τις 

μοτοσικλέτες η εφαρμογή 

είναι καθολική  

(υφιστάμενος και νέος 

στόλος). Για τα υπόλοιπα 

οχήματα αφορά τα νέο-

εγγραφόμενα οχήματα. 

Τοποθέτηση καμερών ασφαλείας για 

εντοπισμό των οδηγών δικύκλων που 

υπερβαίνουν τα όρια ταχύτητας και 

εξασφάλιση της συμμόρφωσης τους με 

τα όρια αυτά. 

ΜΕ Αστυνομία Κύπρου 

Τμήμα 

Ηλεκτρομηχανολογικών 

Υπηρεσιών (ΥΣΕ) 

Τμήμα Δημοσίων Έργων (ΥΣΕ) 

 

Επιτροπή: Ασφάλειας Δρόμων 

Ο αριθμός των περιοχών 

όπου εφαρμόστηκε η νέα 

τεχνολογία. 

Μείωση της συχνότητας 

οδικών συγκρούσεων 

λόγω υπερβολικής 

ταχύτητας για τους 

χρήστες μηχανοκινήτων 

δίκυκλων. 

Δεν υλοποιήθηκε η δράση. 

 

 
Χρονικό πλαίσιο: ΒΡ: Βραχυπρόθεσμο: 1-3 χρόνια από την έναρξη, MΕ: Μεσοπρόθεσμο 3-7 χρόνια, ΜΑ: Μακροπρόθεσμο: πριν το τέλος της στρατηγικής περιόδου 

Έντονο κείμενο: Επισημαίνει τον «Βασικό Οργανισμό», στις περιπτώσεις όπου συμμετέχουν περισσότεροι του ενός οργανισμοί 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.3 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ 

ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΔΗΓΩΝ 

Χρονικό 

Πλαίσιο 

(ΒΡ/MΕ/

ΜΑ) 

Αρμόδια 

Υπηρεσία/ 

Οργανισμός 

Μετρήσεις / 

Μεθοδολογία 

παρακολούθησης 

Αναμενόμενο 

Αποτέλεσμα 

Απολογισμός 

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ/ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΩΝ  

Θέσπιση περιορισμών για την 

χρονική διάρκεια της μαθητικής 

άδειας οδήγησης μηχανοκίνητων 

δίκυκλων, ώστε να αναγκαστούν οι 

οδηγοί τους να προσπαθήσουν να 

αποκτήσουν κανονική άδεια 

οδήγησης, προκειμένου να 

συνεχίσουν να οδηγούν. 

ΒΡ Μονάδα Οδικής 
Ασφάλειας 

(ΥΣΕ) 

 
Τμήμα Οδικών 

Μεταφορών 
(ΥΣΕ) 

 
Επιτροπή: 

Εκπαιδεύσεως 
και Εξέτασης 

Οδηγών 

Καταγραφή του 

χρόνου μεταξύ της 

έκδοσης μαθητικής 

άδειας και 

κανονικής άδειας 

οδήγησης 

μηχανοκίνητων 

δίκυκλων. 

Θέσπιση νομοθεσίας 

που να θέτει ένα 

χρονικό όριο για την 

κατοχή μαθητικής 

άδειας οδήγησης 

μηχανοκίνητων 

δίκυκλων και 

βελτίωση του 

επιπέδου οδήγησης 

μηχανοκίνητων 

δίκυκλων. 

Δεν εφαρμόζεται. Η μαθητική άδεια οδήγησης ισχύει για ένα χρόνο 

από την ημέρα έκδοσης της και μπορεί να ανανεώνεται επ άπειρο. 

Το συγκεκριμένο μέτρο προτάθηκε το 2011,δεν εφαρμόσθηκε  

λόγω αλλαγής της νομοθεσίας το 2012. ( εναρμόνιση νέων 

κεκτημένων για τη σταδιακή απόκτηση άδειας μοτοσυκλέτας)--> Η 

έκδοση άδειας οδήγησης μαθητευομένου διέπεται από τον περί 

Άδειας Οδήγησης Νόμο του 2001 και τις μέχρι σήμερα 

τροποποιήσεις 

του.http://www.cylaw.org/nomoi/arith/2012_1_079.pdf 

Αυξημένη έμφαση στην ενσωμάτωση 

του θέματος της προσοχής προς 

μηχανοκίνητα δίκυκλα στην 

εκπαίδευση οδηγών. 

ΒΡ Τμήμα Οδικών 

Μεταφορών 

(ΥΣΕ) 

 

Επιτροπή: 

Εκπαιδεύσεως 

και Εξέτασης 

Οδηγών 

Ο αριθμός των 

ειδικών θεμάτων 

για την προσοχή 

προς τα 

μηχανοκίνητα 

δίκυκλα που 

ενσωματώνονται 

στην εκπαίδευση 

των οδηγών. 

Βελτίωση της 

προσοχής προς τα 

μηχανοκίνητα 

δίκυκλα, με 

αποτέλεσμα την 

μείωση του αριθμού 

των οδικών 

συγκρούσεων όπου 

την ευθύνη είχε ο 

οδηγός άλλου 

οχήματος. 

Δεν εφαρμόζεται. Ο εκπαιδευτής αποφασίζει τι θα δείξει στον 

μαθητευόμενο οδηγό. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης συνήθως 

περιορίζεται στα βασικά θέματα οδήγησης τα οποία εξετάζεται ο 

οδηγός κατά την πρακτική εξέταση. 

Ορισμός προτύπων για τους 
αξιολογητές / εκπαιδευτές (που 
περιλαμβάνει μέτρα όπως η θέσπιση 
ελάχιστου ορίου ηλικίας για τους 
εξεταστές, καθορισμός των 
ελάχιστων απαιτήσεων προσόντων 
και εμπειρίας που πρέπει να έχει 
ένας εξεταστής), εφαρμογή 
διαδικασιών Διασφάλισης Ποιότητας 
βάσει των οποίων θα γίνεται η 
αξιολόγηση των εξεταστών. 

ΜΕ Τμήμα Οδικών 

Μεταφορών 

(ΥΣΕ) 

 

Επιτροπή: 

Εκπαιδεύσεως 

και Εξέτασης 

Οδηγών 

Πρόοδος στην 

ετοιμασία της 

νομοθεσίας για 

καθορισμό και 

εφαρμογή 

προτύπων 

Διασφάλισης 

Ποιότητας. 

Βελτίωση της 

παρεχόμενης 

ποιότητας 

εκπαίδευσης στην 

οδήγηση, με 

αποτέλεσμα την 

βελτίωση στις 

δεξιότητες 

των οδηγών. 

Εφαρμόζεται. Ο «εξεταστής» σύμφωνα με τον  περί Άδειας 
Οδήγησης Νόμο του 2001 σημαίνει κατάλληλα εκπαιδευμένο 
πρόσωπο, το οποίο ορίζεται από τον Έφορο για να διενεργεί 
εξέταση, για σκοπούς έκδοσης πιστοποιητικού ικανότητας. 
1)Σύμφωνα με τον περί Άδειας Οδήγησης (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2012 (Ν. 79(I)/2012)  -->> 57Ε.  Οι εξεταστές οδήγησης 
οφείλουν να ανταποκρίνονται στις ελάχιστες απαιτήσεις του 
σχεδίου υπηρεσίας του τεχνικού στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών, 
καθώς και στη γνωστοποίηση του Εφόρου που δημοσιεύεται στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, με την οποία καθορίζονται 
οι ελάχιστες απαιτήσεις για τα άτομα που διεξάγουν πρακτικές 
δοκιμασίες οδήγησης.» 
2)Διάταγμα αξιολόγησης και τρόπου εξέτασης . 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.3 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ 

ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΔΗΓΩΝ 

Χρονικό 

Πλαίσιο 

(ΒΡ/MΕ/

ΜΑ) 

Αρμόδια 

Υπηρεσία/ 

Οργανισμός 

Μετρήσεις / 

Μεθοδολογία 

παρακολούθησης 

Αναμενόμενο 

Αποτέλεσμα 

Απολογισμός 

Εφαρμογή διαδικασιών για 

αξιολόγηση και  πιστοποίηση των 

επαγγελματικών ικανοτήτων των 

οδηγών σχολικών λεωφορείων. 

ΒΡ Τμήμα Οδικών 

Μεταφορών 

(ΥΣΕ) 

 

Μονάδα 

Ενίσχυσης 

Δημοσίων 

Μεταφορών 

(ΥΣΕ) 

 

Επιτροπή: 

Εκπαιδεύσεως 

και Εξέτασης 

Οδηγών 

Πρόοδος στην 

ετοιμασία της 

νομοθεσίας για 

καθορισμό και 

εφαρμογή 

προτύπων 

Διασφάλισης 

Ποιότητας. 

Βελτίωση της 

παρεχόμενης 

ποιότητας 

εκπαίδευσης στην 

οδήγηση, με 

αποτέλεσμα την 

βελτίωση στις 

δεξιότητες των 

οδηγών. 

Δεν εφαρμόζεται. Δεν γίνεται κάποια περαιτέρω αξιολόγηση και 

πιστοποίηση των επαγγελματικών ικανοτήτων των οδηγών 

σχολικών λεωφορείων.    
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.3 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΔΗΓΩΝ Χρονικό 

Πλαίσιο 

(ΒΡ/MΕ/ 

ΜΑ) 

Αρμόδια 

Υπηρεσία/Οργανισμός 

Μετρήσεις / Μεθοδολογία 

παρακολούθησης 

Αναμενόμενο 

Αποτέλεσμα 

Απολογισμός 

Ανάπτυξη και ενθάρρυνση παρακολούθησης 

μαθημάτων «επανεκπαίδευσης» των μεγαλύτερων σε 

ηλικία οδηγών, καθώς και των χρηστών που 

επιστρέφουν στην οδήγηση μετά από ένα χρονικό 

διάστημα αποχής. 

ΜΕ Τμήμα Οδικών 
Μεταφορών (ΥΣΕ) 

 
Επιτροπή: 

Εκπαιδεύσεως και 
Εξέτασης Οδηγών 

Ο αριθμός των μαθημάτων 

«επανεκπαίδευσης» που 

είναι διαθέσιμα, και ο 

αριθμός των 

συμμετεχόντων. 

Μείωση του αριθμού 

θυμάτων μεταξύ των 

μεγαλύτερων σε ηλικία 

χρηστών του οδικού 

δικτύου και των 

μεγαλύτερων σε ηλικία 

αρχάριων οδηγών του 

οδικού δικτύου. 

Δεν εφαρμόζεται ακόμη. 

Σύμφωνα με τον 

απολογισμό (2018) του 

Υπουργείου Δικαιοσύνης 

έχει κατακυρωθεί η 

προσφορά για δημιουργία 

της Σχολής Επιμόρφωσης 

Παραβατών Οδηγών. 

Ετοιμάστηκε 

τροποποιητικό νομοσχέδιο 

το οποίο ψήφισε η 

ολομέλεια της Βουλής των 

Αντιπροσώπων στις 

18/5/2019 

Διαμόρφωση κατευθυντήριων γραμμών για ιατρική 

εξέταση των οδηγών (που μπορεί να περιλαμβάνει 

οφθαλμολογική εξέταση και ενθάρρυνση της 

μετεκπαίδευσης στις πρώτες βοήθειες κάθε 5 χρόνια 

για όλους τους κατόχους άδειας οδήγησης). 

ΜΕ Μονάδα Οδικής 
Ασφάλειας (ΥΣΕ) / 

Τμήμα Οδικών 
Μεταφορών (ΥΣΕ) 

 
Υπουργείο Υγείας 

 
Επιτροπή: 

Εκπαιδεύσεως και 
Εξέτασης Οδηγών 

Η πρόοδος στην 

διαμόρφωση, καθώς και 

στην έγκριση, 

κατευθυντήριων γραμμών 

για ιατρική εξέταση των 

οδηγών. 

Μείωση του αριθμού 

θυμάτων μεταξύ 

μεγαλύτερων σε ηλικία 

χρηστών του οδικού 

δικτύου. 

Δεν εφαρμόστηκε. 

Συνεργασία με ασφαλιστικές εταιρίες για εξασφάλιση 

μειωμένων ασφαλίστρων για τους νέους οδηγούς που 

μετά την εκπαίδευση τους, παρακολούθησαν 

διαπιστευμένα μαθήματα κατάρτισης, σχετικά με την 

ασφαλή και / ή την ‘αμυντική’ οδήγηση οχημάτων και 

μηχανοκίνητων δικύκλων. 

ΜΕ Μονάδα Οδικής 
Ασφάλειας (ΥΣΕ) / 

Τμήμα Οδικών 
Μεταφορών (ΥΣΕ) 

 
Σύνδεσμος 

Ασφαλιστικών Εταιρειών 
Κύπρου 

 
Επιτροπή: 

Εκπαιδεύσεως και 
Εξέτασης Οδηγών 

Ο αριθμός των 

διαπιστευμένων μαθημάτων 

και των 

ασφαλιστικών εταιρειών 

που λαμβάνουν μέρος στο 

πρόγραμμα. 

Μείωση του αριθμού των 

θυμάτων και βελτίωση των 

δεξιοτήτων των νέων 

οδηγών. 

Εφαρμόστηκε εν μέρει. 

 



111 

 
 
 
 

Στρατηγικό Σχέδιο Οδικής Ασφάλειας 2021-2030 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.3 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ 

ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΔΗΓΩΝ 

Χρονικό Πλαίσιο 

(ΒΡ/MΕ/ΜΑ) 

Αρμόδια 
Υπηρεσία/Οργανισμός 

Μετρήσεις / Μεθοδολογία 

παρακολούθησης 

Αναμενόμενο 

Αποτέλεσμα 

Απολογισμός 

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΟΔΗΓΟΥΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 25 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΡΧΑΡΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ  

Εφαρμογή μέτρων για την βελτίωση της 

εκπαίδευσης των νέων οδηγών, με τον 

καθορισμό περιορισμών όπως χρονική 

ισχύς της κανονικής άδειας οδήγησης, 

απαίτηση για οδήγηση με συνοδεία ή με 

τον καθορισμό 

«δομημένου» προγράμματος δεξιοτήτων ή 

προγράμματος δύο βαθμίδων, μετά την 

απόκτηση άδειας οδήγησης. 

ΜΕ Μονάδα Οδικής 

Ασφάλειας (ΥΣΕ) / 

Τμήμα Οδικών 

Μεταφορών (ΥΣΕ) 

 

 

Επιτροπή: 

Εκπαιδεύσεως και 

Εξέτασης Οδηγών 

Ο αριθμός των προτάσεων που 

αναπτύχθηκαν και 

έγιναν αποδεκτές από το 

Συμβούλιο Οδικής 

Ασφάλειας για αναθεώρηση στις 

απαιτήσεις απόκτησης άδειας 

οδήγησης προς την κατεύθυνση 

του 

καθορισμού 

προγράμματος δύο 

βαθμίδων. 

Βελτίωση της ασφάλειας 

των αρχάριων οδηγών και 

μείωση του αριθμού των 

θυμάτων μεταξύ οδηγών 

ηλικίας κάτω των 25 ετών 

και των συνεπιβατών 

τους.. 

Δεν εφαρμόστηκε. 

Συστηματική βελτίωση της ποιότητας 

εκπαίδευσης από τις σχολές οδηγών και 

βελτίωση της ποιότητας των διαδικασιών 

για έκδοση αδειών οδήγησης, μέσω του 

καθορισμού προτύπων για αξιολόγηση 

των υπηρεσιών που παρέχονται από τις 

σχολές (όπως για παράδειγμα τα ποσοστά 

επιτυχίας) και μέσω της τυποποίησης 

(εφαρμογή διαδικασιών διασφάλισης της 

ποιότητας κατά την αξιολόγηση 

τωνεξεταστών). 

ΒΡ Τμήμα Οδικών 

Μεταφορών (ΥΣΕ) 

 

Επιτροπή: 

Εκπαιδεύσεως και 

Εξέτασης Οδηγών 

Ο αριθμός των σχολών 

οδήγησης και των 

εκπαιδευτών οι οποίοι 

συμμορφώνονται με τα 

καθορισμένα πρότυπα 

Διασφάλισης Ποιότητας 

(διαπίστευση). 

Βελτιωμένες ικανότητες 

οδήγησης, με αποτέλεσμα 

τον μειωμένο αριθμό 

θυμάτων. 

Δεν εφαρμόστηκε ακόμα. 

Κατατέθηκε  σχετικό 

νομοσχέδιο το 2016, που 

δεν  ψηφίστηκε ακόμη 

λόγω αντιδράσεων από 

τους εκπαιδευτές. 

Η εκπαίδευση των οδηγών να διασφαλίζει 

ότι οι υποψήφιοι κατανοούν την τρωτότητα 

των ευάλωτων χρηστών του οδικού 

δικτύου και προσέχουν ώστε να τους 

«εντοπίζουν» κατά την οδήγηση. 

ΒΡ Τμήμα Οδικών 

Μεταφορών (ΥΣΕ) 

 

Επιτροπή: 

Εκπαιδεύσεως και 

Εξέτασης Οδηγών 

Ο αριθμός των ειδικών 

μαθημάτων για την προσοχή 

προς τα 

μηχανοκίνητα δίκυκλα που 

έχουν ενσωματωθεί στο 

πρόγραμμα εκπαίδευσης των 

υποψήφιων οδηγών. 

Βελτίωση της προσοχής 

των οδηγών προς τα 

μηχανοκίνητα δίκυκλα, με 

αποτέλεσμα την μείωση 

του αριθμού των 

συγκρούσεων όπου ο 

οδηγός του οχήματος είχε 

την ευθύνη για το 

δυστύχημα. 

Δεν εφαρμόστηκε. Ο 

εκπαιδευτής αποφασίζει 

τι θα διδάξει στον 

μαθητευόμενο και η 

εκπαίδευση συνήθως 

περιορίζεται στα βασικά 

θέματα οδήγησης τα 

οποία εξετάζεται ο 

οδηγός κατά την 

πρακτική εξέταση.                                                                                                                
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.3 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ 

ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΔΗΓΩΝ 

Χρονικό Πλαίσιο 

(ΒΡ/MΕ/ΜΑ) 

Αρμόδια 
Υπηρεσία/Οργανισμός 

Μετρήσεις / Μεθοδολογία 

παρακολούθησης 

Αναμενόμενο 

Αποτέλεσμα 

Απολογισμός 

Καλύτερη εκπαίδευση των νέων οδηγών 

σχετικά με το ρόλο που έχουν στην Οδική 

Ασφάλεια θέματα όπως η κατάσταση των 

ελαστικών, η γενική κατάσταση του 

οχήματος, η συστηματική συντήρηση, 

καθώς και η ανάγκη εφαρμογής βασικών 

κανόνων παρατήρησης για τη σωστή 

συντήρηση και τη χρήση των ελαστικών. 

ΜΕ Τμήμα Οδικών 

Μεταφορών (ΥΣΕ) 

 

Αστυνομία Κύπρου 

 

Επιτροπή: 

Εκπαιδεύσεως και 

Εξέτασης Οδηγών 

Διαθεσιμότητα των 

πληροφοριακού υλικού για 

την ασφάλεια και την 

συντήρηση του οχήματος. 

Βελτίωση της 

ασφάλειαςτων οχημάτων, 

με αποτέλεσμα τη μείωση 

τωνοδικών 

συγκρούσεων λόγω 

μηχανικών προβλημάτων. 

Δεν εφαρμόζεται .Ο 

εκπαιδευτής πιθανόν να 

ενημερώσει τον 

μαθητευόμενο για τα εν 

λόγω θέματα αλλά όχι με 

εκτενή αναφορά. 

Διαμόρφωση προγράμματος κατάρτισης 

σε θέματα ασφάλειας για τους νεαρούς και 

τους αρχάριους χρήστες του οδικού 

δικτύου, έτσι ώστε να μπορούν να 

αποκτήσουν πρακτική εμπειρία στην 

αντιμετώπιση επικίνδυνων καταστάσεων. 

ΜΕ Τμήμα Οδικών 

Μεταφορών (ΥΣΕ) 

 

Επιτροπή: 

Εκπαιδεύσεως και 

Εξέτασης Οδηγών 

Επίπεδο συμμετοχής των 

νεαρών και των αρχάριων 

οδηγών σε εκδηλώσεις ή/ και 

συναντήσεις για 

απόκτηση πρακτικής 

εμπειρίας. 

Βελτίωση των δεξιοτήτων 

των νεαρών και των 

αρχάριων οδηγών, με 

αποτέλεσμα τη μείωση του 

αριθμού των θυμάτων 

αυτής 

της κατηγορίας χρηστών. 

Εφαρμόζεται μερικώς, 

από την Αστυνομία με το 

πρόγραμμα “BikeSafe,  

ιδιωτικούς οργανισμούς 

και συνδέσμους 

μοτοσικλετιστών. 

Ενθάρρυνση της παροχής διαπιστευμένων 

μαθημάτων κατάρτισης, μετά την εξέταση, 

σχετικά με την ασφαλή ή / και την αμυντική 

οδήγηση οχημάτων και μηχανοκίνητων 

δικύκλων. 

ΜΕ Τμήμα Οδικών 

Μεταφορών (ΥΣΕ) 

 

Επιτροπή: 

Εκπαιδεύσεως και 

Εξέτασης Οδηγών 

Ο αριθμός των διαθέσιμων 

διαπιστευμένων 

μαθημάτων κατάρτισης, μετά 

την εξέταση, σχετικά με την 

ασφαλή ή / και την αμυντική 

οδήγηση οχημάτων και 

μηχανοκίνητων δικύκλων. 

Βελτίωση των δεξιοτήτων 

οδήγησης και μείωση του 

αριθμού των θυμάτων. 

Εφαρμόζεται μερικώς, 

από την Αστυνομία με το 

πρόγραμμα “BikeSafe,  

ιδιωτικούς οργανισμούς 

και συνδέσμους 

μοτοσικλετιστών. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.3 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ 

ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΔΗΓΩΝ 

Χρονικό Πλαίσιο 

(ΒΡ/MΕ/ΜΑ) 

Αρμόδια 

Υπηρεσία/Οργανισμός 

Μετρήσεις / Μεθοδολογία 

παρακολούθησης 

Αναμενόμενο 

Αποτέλεσμα 

Απολογισμός 

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΚΥΚΛΩΝ  

Παροχή πληροφοριών στους καταναλωτές 

σχετικά με το κράνος ασφαλείας και 

καλλιέργεια παιδείας στους οδηγούς 

μηχανοκίνητων δικύκλων για τη 

σημαντικότητα της σωστής ασφάλισης 

(δέσιμο) του κράνους. 

ΒΡ Μονάδα Οδικής 

Ασφάλειας (ΥΣΕ) 

 

Αστυνομία Κύπρου 

 

Επιτροπή: Διαφώτισης 

και Κυκλοφοριακής 

Αγωγής 

Δείκτης για την Οδική Ασφάλεια 

L2 

Μείωση των θανάτων 

μεταξύ οδηγών 

μηχανοκίνητων δίκυκλων 

που δεν έφεραν κράνος, ή 

το κράνος δεν ήταν σωστά 

ασφαλισμένο. 

Εφαρμόστηκε. 

(ΥΔΔΤ):Ενημερωτική 

εκστρατεία «ΣΚΕΨΟΥ»- 

προβολή βίντεο για το 

κράνος 

 

(Αστυνομία): Έγινε 

εκπαίδευση στους 

delivery boys. Διαλέξεις 

σε Δήμους και Κοινότητες 

και στην Εθνική Φρουρά 

 

Επέκταση και ευρύτερη προώθηση 

προχωρημένων προγραμμάτων 

εκπαίδευσης στην οδήγηση για τους 

μοτοσικλετιστές ώστε να αυξηθεί η 

συμμετοχή σε αυτά. 

ΒΡ Μονάδα Οδικής 

Ασφάλειας (ΥΣΕ) 

 

Τμήμα Οδικών 

Μεταφορών (ΥΣΕ) 

 

Αστυνομία Κύπρου 

 

Επιτροπή: 

Εκπαιδεύσεως και 

Εξέτασης Οδηγών 

Ο αριθμός των μοτοσικλετιστών 

που ολοκληρώνουν 

προχωρημένα μαθήματα 

οδήγησης. 

Βελτίωση των δεξιοτήτων 

οδήγησης χρηστών 

μοτοσικλέτας και μείωση 

του αριθμού των θυμάτων 

που ανήκουν σε αυτή την 

κατηγορία χρηστών του 

οδικού δικτύου. 

Εφαρμόζεται μερικώς, 

από την Αστυνομία με το 

πρόγραμμα “BikeSafe και 

συνδέσμους 

μοτοσικλετιστών. 

Ορισμός ελάχιστων προδιαγραφών και 

προσόντων που πρέπει να έχουν οι 

εκπαιδευτές οδήγησης μοτοσικλέτας, ώστε 

να εξασφαλιστεί η διατήρηση του επιπέδου 

εκπαίδευσης σε υψηλό επίπεδο. 

ΜΕ Τμήμα Οδικών 

Μεταφορών (ΥΣΕ) 

 

Επιτροπή: 

Εκπαιδεύσεως και 

Εξέτασης Οδηγών 

Ο αριθμός των πιστοποιημένων 

εκπαιδευτών οδήγησης 

μοτοσικλέτας που 

συμμορφώνονται με τις 

ελάχιστες προδιαγραφές 

που έχουν οριστεί. 

Παροχή υψηλότερου 

επίπεδου εκπαίδευσης 

στην οδήγηση 

μοτοσικλέτας, με 

αποτέλεσμα τη μείωση 

των θυμάτων που ανήκουν 

σε αυτή την κατηγορία 

χρηστών 

του οδικού δικτύου. 

Εφαρμόζεται. Οι 

εκπαιδευτές οδήγησης 

μοτοσικλέτας μπορούν να 

εκπαιδεύσουν 

μοτοσικλετιστές, μόνο αν 

διαθέτουν άδεια 

αντίστοιχης κατηγορίας .  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.3 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ 

ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΔΗΓΩΝ 

Χρονικό Πλαίσιο 

(ΒΡ/MΕ/ΜΑ) 

Αρμόδια 

Υπηρεσία/Οργανισμός 

Μετρήσεις / Μεθοδολογία 

παρακολούθησης 

Αναμενόμενο 

Αποτέλεσμα 

Απολογισμός 

Επικέντρωση της εκπαίδευσης των 

οδηγών μηχανοκίνητων δικύκλων στην 

αντίληψη / αναγνώριση της 

επικινδυνότητας και την αξιολόγηση των 

κινδύνων καθώς και στην βελτίωση των 

δεξιοτήτων ελέγχου του οχήματος. 

ΜΕ Τμήμα Οδικών 

Μεταφορών (ΥΣΕ) 

 

Επιτροπή: 

Εκπαιδεύσεως και 

Εξέτασης Οδηγών 

Ο αριθμός των ειδικών 

μαθημάτων που είναι 

ενσωματωμένα στο 

πρόγραμμα εκπαίδευσης για 

τους υποψήφιους οδηγούς 

μηχανοκίνητων δικύκλων 

σχετικά με την αναγνώριση της 

επικινδυνότητας και την 

αξιολόγηση των κινδύνων. 

Αύξηση της προσοχής 

προς τους κινδύνους από 

τους χρήστες 

μηχανοκίνητων 

δικύκλων, με αποτέλεσμα 

τη μείωση της συμμετοχής 

τους σε οδικές 

συγκρούσεις. 

Εφαρμόζεται μερικώς, 

από την Αστυνομία με το 

πρόγραμμα “BikeSafe και 

συνδέσμους 

μοτοσικλετιστών. 

Αύξηση της επίγνωσης της σημασίας που 

έχει η αμυντική οδήγηση, καθώς και των 

δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι άλλοι 

οδηγοί στην αντίληψη της ταχύτητας και 

την προσοχή προς τις μοτοσυκλέτες. 

ΜΕ Τμήμα Οδικών 

Μεταφορών (ΥΣΕ) 

 

Υπουργείο Παιδείας και 

Πολιτισμού 

 

Αστυνομία Κύπρου 

 

Επιτροπή: Νομοθεσίας, 

Κώδικα Οδικής 

Κυκλοφορίας και 

Αστυνόμευσης 

Διαθεσιμότητα υλικού και 

πληροφόρηση γύρω από 

θέματα που αφορούν την 

οδήγηση μοτοσικλετών και την 

προσοχή προς αυτές από τους 

υπόλοιπους οδηγούς. 

Αύξηση της προσοχής 

προς τους οδηγούς 

μηχανοκίνητων δικύκλων 

από τους υπόλοιπους 

οδηγούς και μειωμένη 

συμμετοχή των χρηστών 

δικύκλων σε οδικές 

συγκρούσεις. 

Τα μέτρα περιορίζονται 

στη διαφώτιση . 

Έχει εκδοθεί ο νέος 

Κώδικας Οδικής 

Κυκλοφορίας. Έχουν 

περιληφθεί σχετικές 

πρόνοιες στον Κώδικα 

Οδικής Κυκλοφορίας 

(ΚΟΚ) για αμυντική 

οδήγηση. Το θέμα θα 

περιλαμβάνεται στην 

εκπαίδευση και εξέταση 

των οδηγών. 

Ειδικά σεμινάρια για 

μοτοσικλετιστές 

(Bikesafe). 

Ενθάρρυνση των πωλητών 

μοτοποδηλάτων και μοτοσικλετών ώστε να 

παραπέμπουν τους πελάτες τους σε ειδικά 

μαθήματα οδήγησης μοτοσυκλέτας, από 

τα σημεία πώλησης. 

ΜΕ Μονάδα Οδικής 

Ασφάλειας (ΥΣΕ) / Τμήμα 

Οδικών Μεταφορών 

(ΥΣΕ) 

 

Κυπριακό Εμπορικό και 

Βιομηχανικό Επιμελητήριο 

 

Επιτροπή: Διαφώτισης 

και Κυκλοφοριακής 

Αγωγής 

Ο αριθμός των ατόμων που 

παραπέμφθηκαν σε 

μαθήματα εκπαίδευσης 

μοτοσικλέτας από τα 

σημεία πώλησης. 

Βελτίωση των δεξιοτήτων 

οδηγών μηχανοκίνητων 

δικύκλων με αποτέλεσμα 

τη μείωση των θυμάτων 

που ανήκουν σε αυτή την 

κατηγορία χρηστών του 

οδικού δικτύου. 

Δεν εφαρμόστηκε. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.3 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ 

ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΔΗΓΩΝ 

Χρονικό Πλαίσιο 

(ΒΡ/MΕ/ΜΑ) 

Αρμόδια 

Υπηρεσία/Οργανισμός 

Μετρήσεις / Μεθοδολογία 

παρακολούθησης 

Αναμενόμενο 

Αποτέλεσμα 

Απολογισμός 

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

Ενθάρρυνση της ανάπτυξης και 

διάθεση εκπαιδευτικών πόρων ώστε 

να ενθαρρύνεται η υπεύθυνη στάση 

απέναντι στην οδήγηση από τους 

μαθητές των ανωτέρων τάξεων. 

ΒΡ Υπουργείο Παιδείας και 

Πολιτισμού 

 

Μονάδα Οδικής Ασφάλειας 

 

Επιτροπή: Διαφώτισης και 

Κυκλοφοριακής Αγωγής 

Ο αριθμός των σχολείων που 

διατίθεται το υλικό σε ετήσια 

βάση. 

Βελτιωμένηοδηγική 

συμπεριφορά 

καιυπεύθυνη στάση 

απέναντι στην οδήγηση, 

με αποτέλεσματη μείωση 

τουαριθμού 

θυμάτων ηλικίας κάτω των 

25 ετών. 

Προωθείται η εφαρμογή 

με την εισαγωγή της 

Κυκλοφοριακής Αγωγής 

στα Λύκεια και τις 

Τεχνικές Σχολές. 

Παροχή πληροφοριών και 

υποστήριξης σε γονείς και κηδεμόνες 

για το πώς να αποτελούν το καλό 

παράδειγμα στην οδήγηση. 

ΒΡ Υπουργείο Παιδείας και 

Πολιτισμού 

 

Μονάδα Οδικής Ασφάλειας 

(ΥΣΕ) 

 

Υπουργείο Υγείας 

Σύνδεσμοι Γονέων 

 

Επιτροπή: Διαφώτισης και 

Κυκλοφοριακής Αγωγής 

Ο αριθμός μονάδων υγείας 

(μαιευτήρια, παιδιατρικά κέντρα, 

κλινικές), όπου διατίθεται υλικό 

για την 

Οδική Ασφάλεια προς τους 

νέους γονείς. 

Βελτίωση της 

ευαισθητοποίησης γιατην 

Οδική Ασφάλεια όσον 

αφορά τα παιδιάκαι 

μακροπρόθεσμηβελτίωση 

της συμπεριφοράς των 

χρηστών τουοδικού 

δικτύου. 

Εφαρμόζεται σε κάποιο 

βαθμό μέσω της 

Κυκλοφοριακής Αγωγής 

στα σχολεία. 

Προγραμματίζεται η 

παραγωγή εντύπου 

ενημερωτικού υλικού για 

αλλόγλωσσους γονείς 

 

 

Προώθηση πρωτοβουλιών για την 

ευαισθητοποίηση των μεγαλύτερων 

σε ηλικία οδηγών όσον αφορά την 

τρωτότητα τους και διασφάλιση της 

παροχής πληροφοριών σχετικά με 

τους τρόπους που μπορούν να την  

αντιμετωπίσουν. 

ΒΡ Αστυνομία Κύπρου 

 

Μονάδα Οδικής Ασφάλειας 

 

Επιτροπή: Διαφώτισης και 

Κυκλοφοριακής Αγωγής 

Ο αριθμός των 

ηλικιωμένων χρηστών του 

οδικού δικτύου που 

εμπλέκονται σε οδικές 

συγκρούσεις. 

Μεγαλύτερη σιγουριά στην 

οδήγηση και μειωμένη 

συμμετοχή των 

μεγαλύτερων σε ηλικία 

χρηστών του οδικού 

δικτύου σε οδικές 

συγκρούσεις. 

Εφαρμόστηκε σε κάποιο 

βαθμό με διαλέξεις της 

Αστυνομίας και διανομή 

φωσφορούχων  γιλέκων. 

 

Ανάπτυξη και διάθεση κατάρτισης 

μετά την εξέταση (για παράδειγμα 

στην νυχτερινή οδήγηση) και 

προχωρημένων μαθημάτων 

κατάρτισης για τους οδηγούς που 

έχουν ήδη επιτύχει στην εξέταση 

οδήγησης ώστε να δημιουργηθεί μια 

κουλτούρα «οδήγησης για μια ζωή». 

ΜΕ Τμήμα Οδικών Μεταφορών 

(ΥΣΕ) 

 

Επιτροπή: Εκπαιδεύσεως 

και Εξέτασης Οδηγών 

Ο αριθμός των εξειδικευμένων 

μαθημάτων μετά την εξέταση 

που είναι 

διαθέσιμα και ο αριθμός των 

συμμετεχόντων. 

Βελτίωση των δεξιοτήτων 

των οδηγών και ανάπτυξη 

μιας υπεύθυνης στάσης 

απέναντι στην οδήγηση, 

με 

αποτέλεσμα την μείωση 

του αριθμού των οδικών 

συγκρούσεων. 

Εφαρμόζεται μερικώς, 

από την Αστυνομία με το 

πρόγραμμα “BikeSafe,  

ιδιωτικούς οργανισμούς 

και συνδέσμους 

μοτοσικλετιστών. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.3 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ 

ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΔΗΓΩΝ 

Χρονικό Πλαίσιο 

(ΒΡ/MΕ/ΜΑ) 

Αρμόδια 

Υπηρεσία/Οργανισμός 

Μετρήσεις / Μεθοδολογία 

παρακολούθησης 

Αναμενόμενο 

Αποτέλεσμα 

Απολογισμός 

Ενθάρρυνση των νεότερων οδηγών για 

την παρακολούθηση μαθημάτων μετά την 

εξέταση σε συνεργασία με τον ιδιωτικό 

τομέα, συμπεριλαμβανομένου του 

ασφαλιστικού κλάδου, για τη διερεύνηση 

κινήτρων, όπως μειωμένα ασφάλιστρα. 

ΜΑ Τμήμα Οδικών 

Μεταφορών (ΥΣΕ) 

 

Μονάδα Οδικής 

Ασφάλειας (ΥΣΕ) 

 

Σύνδεσμος Ασφαλιστικών 

Εταιρειών Κύπρου 

 

Επιτροπή: 

Εκπαιδεύσεως και 

Εξέτασης Οδηγών 

Ο αριθμός των 

ασφαλιστικών εταιρειών που 

προσφέρουν 

μειωμένα ασφάλιστρα για τους 

οδηγούς που παρακολούθησαν 

μαθήματα κατάρτισης μετά την 

εξέταση. 

Αύξηση στην 

παρακολούθηση 

εκπαιδευτικών μαθημάτων 

μετά την εξέταση, με 

αποτέλεσμα την βελτίωση 

των δεξιοτήτων οδήγησης. 

Εφαρμόζεται εν μέρει. 

Παραχωρείται μερική 

έκπτωση σε ασφάλιστρα 

σε όσους έχουν 

παρακολουθήσει το 

πρόγραμμα Bikesafe. 

Χρονικό πλαίσιο: ΒΡ: Βραχυπρόθεσμο: 1-3 χρόνια από την έναρξη, MΕ: Μεσοπρόθεσμο 3-7 χρόνια, ΜΑ: Μακροπρόθεσμο: πριν το τέλος της στρατηγικής περιόδου 

Έντονο κείμενο: Επισημαίνει τον «Βασικό Οργανισμό», στις περιπτώσεις όπου συμμετέχουν περισσότεροι του ενός οργανισμοί 

 



117 

 
 
 
 

Στρατηγικό Σχέδιο Οδικής Ασφάλειας 2021-2030 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.4 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, 

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Χρονικό 

Πλαίσιο 

(ΒΡ/MΕ/ΜΑ) 

Αρμόδια 

Υπηρεσία/Οργανισμός 

Μετρήσεις / Μεθοδολογία 

παρακολούθησης 

Αναμενόμενο 

Αποτέλεσμα 

Απολογισμός 

ΓΕΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ  

Συνέχιση του ετήσιου προγράμματος 

εκστρατειών ευαισθητοποίησης για την 

Οδική Ασφάλεια παράλληλα με εκστρατείες 

επιβολής του νόμου και ένταξη νέων 

θεμάτων, με έμφαση στα εξής: 

ΒΡ Αστυνομία Κύπρου 

 

Μονάδα Οδικής Ασφάλειας 

 

Επιτροπή: Διαφώτισης 

και Κυκλοφοριακής 

Αγωγής 

Ο ετήσιος αριθμός 

εκστρατειών 

Δείκτης για την Οδική 

ΑσφάλειαΕ1 

Βελτίωση της οδικής 

συνείδησης. 

Εφαρμόστηκε με την 

εκστρατεία «ΣΚΕΨΟΥ» του 

ΣΟΑ και άλλες εκστρατείες 

της Αστυνομίας  

 Υπερβολική ταχύτητα, στοχευόμενη 

κυρίως σε νεότερους άνδρες οδηγούς. 

ΒΡ Αστυνομία Κύπρου 

 

Μονάδα Οδικής Ασφάλειας 

Υπουργείο Παιδείας και 

Πολιτισμού 

 

Επιτροπή: Διαφώτισης 

και Κυκλοφοριακής 

Αγωγής 

Ο ετήσιος αριθμός 

εκστρατειών 

Μείωση του αριθμού των 

θυμάτων αντρών οδηγών. 

Εφαρμόστηκε με την 

εκστρατεία «ΣΚΕΨΟΥ» του 

και άλλες εκστρατείες της 

Αστυνομίας  

 

 Χρήση ζώνης ασφαλείας για τους 

οδηγούς και τους επιβάτες τους. 

ΒΡ Αστυνομία Κύπρου 

 

Μονάδα Οδικής Ασφάλειας 

 

Επιτροπή: Διαφώτισης 

και Κυκλοφοριακής 

Αγωγής 

Ο ετήσιος αριθμός 

εκστρατειών 

Αυξημένα ποσοστά χρήσης 

ζώνης ασφαλείας. 

Εφαρμόστηκε με την 

εκστρατεία «ΣΚΕΨΟΥ» του 

και άλλες εκστρατείες της 

Αστυνομίας  

 

 Ευάλωτοι χρήστες του οδικού 

δικτύου, παιδιά, πεζοί και ποδηλάτες. 

ΒΡ Αστυνομία Κύπρου 

 

Μονάδα Οδικής Ασφάλειας 

Υπουργείο Παιδείας και 

Πολιτισμού 

 

Επιτροπή: Διαφώτισης 

και Κυκλοφοριακής 

Αγωγής 

Ο ετήσιος αριθμός 

εκστρατειών 

Μείωση του αριθμού των 

θυμάτων που ανήκουν σε 

ευάλωτες ομάδες χρηστών 

του οδικού δικτύου. 

Εφαρμόστηκε με την 

εκστρατεία «ΣΚΕΨΟΥ» του 

και άλλες εκστρατείες της 

Αστυνομίας  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.4 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, 

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Χρονικό 

Πλαίσιο 

(ΒΡ/MΕ/ΜΑ) 

Αρμόδια 

Υπηρεσία/Οργανισμός 

Μετρήσεις / Μεθοδολογία 

παρακολούθησης 

Αναμενόμενο 

Αποτέλεσμα 

Απολογισμός 

 Κόπωση, στοχευόμενη σε 

επαγγελματίες οδηγούς. 

ΒΡ Αστυνομία Κύπρου 

 

Μονάδα Οδικής Ασφάλειας 

 

Τμήμα Επιθεώρησης 

Εργασίας 

 

Επιτροπή: Διαφώτισης και 

Κυκλοφοριακής Αγωγής 

Ο ετήσιος αριθμός 

εκστρατειών 

Βελτιωμένη ασφάλεια για 

τους επαγγελματίες 

οδηγούς και μείωση της 

συμμετοχής τους σε οδικές 

συγκρούσεις. 

Εφαρμόστηκε με την 

εκστρατεία «ΣΚΕΨΟΥ» του 

και άλλες εκστρατείες της 

Αστυνομίας  

 

 Οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, 

στοχευόμενη κυρίως σε άνδρες. 

ΒΡ Αστυνομία Κύπρου 

 

Μονάδα Οδικής Ασφάλειας 

(ΥΣΕ) 

 

Υπουργείο Παιδείας και 

Πολιτισμού 

 

Επιτροπή: Διαφώτισης και 

Κυκλοφοριακής Αγωγής 

Ο ετήσιος αριθμός 

εκστρατειών 

Μείωση των θυμάτων λόγω 

οδήγησης υπό την επήρεια 

αλκοόλ για τους άντρες 

οδηγούς. 

Εφαρμόστηκε με την 

εκστρατεία «ΣΚΕΨΟΥ» του 

και άλλες εκστρατείες της 

Αστυνομίας  

 

 Χρήση κινητού κατά την οδήγηση. ΒΡ Αστυνομία Κύπρου 

 

Μονάδα Οδικής Ασφάλειας 

 

Επιτροπή: Διαφώτισης και 

Κυκλοφοριακής Αγωγής 

Ο ετήσιος αριθμός 

εκστρατειών 

Μείωση της συχνότητας 

οδικών συγκρούσεων, λόγω 

χρήσης κινητών, πιο 

υπεύθυνη στάση απέναντι 

στη χρήση τηλεφώνου 

κατά την οδήγηση. 

Εφαρμόστηκε με την 

εκστρατεία «ΣΚΕΨΟΥ» του 

και άλλες εκστρατείες της 

Αστυνομίας  

 

 Εκστρατείες ευαισθητοποίησης για 

προσοχή προς τους μοτοσικλετιστές (για 

τους οδηγούς άλλων οχημάτων). 

ΒΡ Αστυνομία Κύπρου 

 

Μονάδα Οδικής Ασφάλειας 

 

Επιτροπή: Διαφώτισης και 

Κυκλοφοριακής Αγωγής 

Ο ετήσιος αριθμός 

εκστρατειών 

Μείωση του αριθμού των 

θυμάτων που είναι 

χρήστες μηχανοκίνητων 

δίκυκλων και αυξημένη 

προσοχή προς αυτήν την 

κατηγορία ευάλωτων 

χρηστών του οδικού 

δικτύου. 

Εφαρμόστηκε με την 

εκστρατεία «ΣΚΕΨΟΥ» του 

και άλλες εκστρατείες της 

Αστυνομίας  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.4 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, 

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Χρονικό 

Πλαίσιο 

(ΒΡ/MΕ/ΜΑ) 

Αρμόδια 

Υπηρεσία/Οργανισμός 

Μετρήσεις / Μεθοδολογία 

παρακολούθησης 

Αναμενόμενο 

Αποτέλεσμα 

Απολογισμός 

 Ορατότητα / ευδιακριτότητα το βράδυ 

για ευάλωτους χρήστες του οδικού δικτύου 

(συμπεριλαμβανομένων των 

μοτοσικλετιστών) 

ΒΡ Αστυνομία Κύπρου 

 

Μονάδα Οδικής Ασφάλειας 

Υπουργείο Παιδείας και 

Πολιτισμού 

 

Επιτροπή: Διαφώτισης και 

Κυκλοφοριακής Αγωγής 

 

Ο ετήσιος αριθμός 

εκστρατειών 

Αυξημένα ποσοστά χρήσης 

υλικών υψηλής 

ορατότητας, με στόχο την 

μείωση του αριθμού των 

θυμάτων κατά τις βραδινές 

ώρες. 

Εφαρμόστηκε με την 

εκστρατεία «ΣΚΕΨΟΥ» του 

και άλλες εκστρατείες της 

Αστυνομίας  

 

 Ασφάλεια χρηστών

 μηχανοκίνητων δίκυκλων

 (για χρήστες μηχανοκίνητων 

δίκυκλων, αμυντική οδήγηση, χρήση 

κράνους,κλπ) 

ΒΡ Αστυνομία Κύπρου 

 

Μονάδα Οδικής Ασφάλειας 

 

Επιτροπή: Διαφώτισης και 

Κυκλοφοριακής Αγωγής 

 

Ο ετήσιος αριθμός 

εκστρατειών 

Βελτίωση της ασφάλειας και 

μείωση του αριθμού των 

θυμάτων που είναι χρήστες 

μηχανοκίνητων δίκυκλων. 

Εφαρμόστηκε με την 

εκστρατεία «ΣΚΕΨΟΥ» του 

και άλλες εκστρατείες της 

Αστυνομίας  

 

Μεγαλύτερη υποστήριξη και συμμετοχή σε 

διεθνείς εκστρατείες. 

ΒΡ Αστυνομία Κύπρου 

 

Μονάδα Οδικής Ασφάλειας 

 

Επιτροπή: Διαφώτισης και 

Κυκλοφοριακής Αγωγής 

 

 

 

 

Ο αριθμός των διεθνών 

εκστρατειών που 

υποστηρίζονται 

Αυξημένη 

ευαισθητοποίηση για διεθνή 

θέματα σχετικά με 

την Οδική Ασφάλεια. 

Η Αστυνομία διοργανώνει 

εκστρατείες στα πλαίσια των 

διεθνών εκστρατειών 

EDWARD, ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ 

ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ 

ΘΥΜΑΤΩΝ, Ευρωπαϊκή 

Νύκτα χωρίς Δυστυχήματα 

και αυτών της TISPOL. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.4 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, 

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Χρονικό 

Πλαίσιο 

(ΒΡ/MΕ/ΜΑ) 

Αρμόδια 

Υπηρεσία/Οργανισμός 

Μετρήσεις / Μεθοδολογία 

παρακολούθησης 

Αναμενόμενο 

Αποτέλεσμα 

Απολογισμός 

Προώθηση καλών πρακτικών στο θέμα της 

εκπαίδευσης για την Οδική Ασφάλεια. 

ΒΡ Υπουργείο Παιδείας και 

Πολιτισμού 

 

Αστυνομία Κύπρου 

 

Μονάδα Οδικής Ασφάλειας 

(ΥΣΕ) 

 

Επιτροπή: Διαφώτισης και 

Κυκλοφοριακής Αγωγής 

Ο αριθμός των σχολείων και 

κολλεγίων όπου η 

εκπαίδευση για την Οδική 

Ασφάλεια περιλαμβάνεται 

στο πρόγραμμα 

εκπαίδευσης. 

Αυξημένη έκθεση σε 

μηνύματα για την Οδική 

Ασφάλεια από νεαρή 

ηλικία, με αποτέλεσμα την 

μακροπρόθεσμη βελτίωση 

της νοοτροπίας και της 

κουλτούρας για την Οδική 

Ασφάλεια. 

Εφαρμόζεται σε κάποιο 

βαθμό. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.4 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, 

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Χρονικό 

Πλαίσιο 

(ΒΡ/MΕ/ΜΑ) 

Αρμόδια 

Υπηρεσία/Οργανισμός 

Μετρήσεις / Μεθοδολογία 

παρακολούθησης 

Αναμενόμενο Αποτέλεσμα Απολογισμός 

Για να γίνει δυνατή η παροχή 

εκπαίδευσης για την Οδική 

Ασφάλεια, οι αρχές θα πρέπει 

να εξασφαλίσουν τον 

συντονισμό των εργασιών ώστε 

να παραχθεί ένα σύνολο 

υψηλού επιπέδου. 

ΜΕ Μονάδα Οδικής Ασφάλειας 
 

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 
 

Αστυνομία Κύπρου 
 

Επιτροπή: Διαφώτισης και Κυκλοφοριακής 
Αγωγής 

Ο αριθμός των μαθημάτων 

στα προγράμματα 

εκπαίδευσης που 

περιλαμβάνουν αναφορά 

στην Οδική Ασφάλεια. 

Αυξημένη ευαισθητοποίηση 

στα θέματα Οδικής 

Ασφάλειας ανάμεσα στους 

νέους, με σκοπό την 

μακροπρόθεσμη βελτίωση 

της κουλτούρας για την 

Οδική Ασφάλεια. 

Εφαρμόζεται σε 

κάποιο βαθμό. 

Αυξημένη συμμετοχή 

εκπροσώπων σε περιφερειακό 

επίπεδο, για την προσέλκυση 

χορηγών και την εφαρμογή 

στοχευόμενων προγραμμάτων 

ευαισθητοποίησης σε τοπικό 

επίπεδο. 

ΜΕ Μονάδα Οδικής Ασφάλειας 

 
Αστυνομία Κύπρου 

 
Ένωση Δήμων 

Ένωση Κοινοτήτων 
 

Τοπικές Αρχές 
 

Επιτροπή: Διαφώτισης και Κυκλοφοριακής 
Αγωγής 

Αριθμός των στοχευόμενων 

εκστρατειών για την Οδική 

Ασφάλεια σε περιφερειακό 

επίπεδο 

ΚΑΙ 

αριθμός των χορηγών που 

προσελκύσθηκαν σε 

περιφερειακό επίπεδο. 

Βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας των 

εκστρατειών για την Οδική 

Ασφάλεια σε περιφερειακό 

επίπεδο. 

Εφαρμόζεται σε 

κάποιο βαθμό. 

Ο καλύτερος συντονισμός των 

δράσεων για την Οδική 

Ασφάλεια με τις δραστηριότητες 

και τον προϋπολογισμό των 

σχολικών εκδρομών, με τρόπο 

που να ενθαρρύνεται η χρήση 

βιώσιμων μέσων μεταφοράς, 

έχει προφανή οφέλη για την 

Οδική Ασφάλεια. 

ΒΡ Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 
 

Μονάδα Οδικής Ασφάλειας 
 

Υπουργείο Υγείας 
 

Μονάδα Ενίσχυσης Δημοσίων Μεταφορών 
 

Επιτροπή: Διαφώτισης και Κυκλοφοριακής 
Αγωγής 

Η αξία των βελτιώσεων για 

την Οδική Ασφάλεια που 

χρηματοδοτήθηκαν από 

άλλες πηγές εκτός του 

προϋπολογισμού της Οδικής 

Ασφάλειας. 

Αύξηση των ποσοστών 

μετακίνησης με λεωφορείο 

από και προς τα σχολεία. 

Εφαρμόζεται σε 

κάποιο βαθμό. 

Προγραμματισμός μιας 

ουσιώδους διαφημιστικής και 

εκπαιδευτικής εκστρατείας με 

σκοπό την ευαισθητοποίηση για 

αδικήματα, ποινές και 

υποχρεώσεις των οδηγών όσον 

αφορά την οδήγηση υπό την 

επήρεια ναρκωτικών. 

ΒΡ Αστυνομία Κύπρου 

 
Μονάδα Οδικής Ασφάλειας 

 
Επιτροπή: Διαφώτισης και Κυκλοφοριακής 

Αγωγής 

Ο αριθμός των παραβάσεων 

για την 

οδήγηση υπό την επήρεια 

ναρκωτικών, πριν και μετά 

την εκστρατεία. 

Αυξημένη ευαισθητοποίηση 

σχετικά με τις επιπτώσεις της 

οδήγησης υπό την επήρεια 

ναρκωτικών, και μια 

μακροπρόθεσμη αλλαγή στη 

στάση απέναντι στην 

οδήγηση υπό την επήρεια 

ναρκωτικών. 

Εφαρμόστηκε σε 

κάποιο βαθμό. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.4 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, 

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Χρονικό 

Πλαίσιο 

(ΒΡ/MΕ/ΜΑ) 

Αρμόδια 

Υπηρεσία/Οργανισμός 

Μετρήσεις / Μεθοδολογία 

παρακολούθησης 

Αναμενόμενο Αποτέλεσμα Απολογισμός 

Επιστημονικός σχεδιασμός και 

αξιολόγηση των δραστηριοτήτων 

ευαισθητοποίησης, με βάση τις   

καλές πρακτικές. 

ΒΡ Αστυνομία Κύπρου 

 

Μονάδα Οδικής Ασφάλειας 

 

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 

 

Επιτροπή: Διαφώτισης και Κυκλοφοριακής 

Αγωγής 

Η εφαρμογή των 

διαδικασιών ώστε να 

καταστεί δυνατή η 

αξιολόγηση των 

δραστηριοτήτων 

ευαισθητοποίησης. 

Αυξημένη 

αποτελεσματικότητα των 

εκστρατειών για την Οδική 

Ασφάλεια. 

Δεν εφαρμόζεται 

σε ικανοποιητικό 

βαθμό. 

Προκειμένου να μεταβληθεί 

μακροπρόθεσμα η νοοτροπία 

και η συνολική κουλτούρα για 

την Οδική Ασφάλεια στη Κύπρο, 

ώστε να θεωρείται πλέον η 

παράβαση και η περιφρόνηση 

των κανόνων οδικής 

κυκλοφορίας ως συμπεριφορά 

κοινωνικά απαράδεκτη, θα 

πρέπει να γίνουν τα ακόλουθα: 

ΜΕ Μονάδα Οδικής Ασφάλειας 

 

Αστυνομία Κύπρου 

 

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 

 

Επιτροπή: Διαφώτισης και Κυκλοφοριακής 

Αγωγής 

 

Συλλογή και δημοσίευση των 

αποτελεσμάτων από τις 

έρευνες συμπεριφοράς. 

Μεγαλύτερος σεβασμός και 

τήρηση των κανόνων οδικής 

κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα 

την μακροπρόθεσμη μείωση 

του αριθμού των θυμάτων. 

Βλέπετε πιο 

κάτω. 

 Αξιοποίηση γνωστών και 

δημοφιλών «πρεσβευτών» για 

την ασφάλεια. 

ΒΡ Μονάδα Οδικής Ασφάλειας 

/ Αστυνομία Κύπρου 

 

Επιτροπή: Διαφώτισης και Κυκλοφοριακής 

Αγωγής 

 

Ο αριθμός των πρεσβευτών 

που αξιοποιήθηκαν. 

Αυξημένη 

αποτελεσματικότητα των 

εκστρατειών για την Οδική 

Ασφάλεια. 

Εφαρμόστηκε. 

 Εκπαίδευση για την Οδική 

Ασφάλεια από μικρή ηλικία. 

ΒΡ Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 

 

Μονάδα Οδικής Ασφάλειας 

 

Αστυνομία Κύπρου 

 

Επιτροπή: Διαφώτισης και Κυκλοφοριακής 

Αγωγής 

Ο αριθμός των ηλικιακών 

σταδίων κατά τα οποία 

παρέχεται εκπαίδευση για 

την Οδική Ασφάλεια. 

Μεγαλύτερος σεβασμός και 

τήρηση των κανόνων οδικής 

κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα 

την 

μακροπρόθεσμη μείωση του 

αριθμού των θυμάτων. 

Εφαρμόζεται 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.4 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, 

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Χρονικό 

Πλαίσιο 

(ΒΡ/MΕ/ΜΑ) 

Αρμόδια 

Υπηρεσία/Οργανισμός 

Μετρήσεις / Μεθοδολογία 

παρακολούθησης 

Αναμενόμενο Αποτέλεσμα Απολογισμός 

 Αποτελεσματική επιβολή 

του νόμου που λαμβάνει μεγάλη 

δημοσιότητα. 

ΒΡ Αστυνομία Κύπρου 

 

Επιτροπή: Διαφώτισης και Κυκλοφοριακής 

Αγωγής 

Το ποσοστό της τοπικής και 

εθνικής κάλυψης των εν 

εξελίξει εκστρατειών ΚΑΙ 

ο αριθμός των 

αποτελεσμάτων από τις 

εκστρατείες που 

δημοσιεύονται. 

Μεγαλύτερος σεβασμός και 

τήρηση των κανόνων οδικής 

κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα 

την 

μακροπρόθεσμη μείωση του 

αριθμού θυμάτων. 

Εφαρμόζεται σε 

κάποιο βαθμό. 

 Εκστρατείες Δημοσιότητας 

/ Ευαισθητοποίησης που να 

ενθαρρύνουν την επικριτικότητα 

απέναντι στην κακή οδήγηση 

(οχημάτων και μηχανοκίνητων 

δίκυκλων) μεταξύ των 

συνομήλικων χρηστών. 

ΒΡ Αστυνομία Κύπρου 

 

Μονάδα Οδικής Ασφάλειας 

 

Επιτροπή: Διαφώτισης και Κυκλοφοριακής 

Αγωγής 

Τα αποτελέσματα από τις 

έρευνες συμπεριφοράς. 

Γενική θεώρηση της κακής 

οδηγικής συμπεριφοράς ως 

απαράδεκτης από τους 

χρήστες του οδικού 

δικτύου. 

Εφαρμόζεται σε 

κάποιο βαθμό. 

 Προσέλκυση χορηγών για 

την συνεχή επανάληψη των 

μηνυμάτων για την Οδική 

Ασφάλεια. 

ΒΡ Μονάδα Οδικής Ασφάλειας 

 

Αστυνομία Κύπρου 

 

Επιτροπή: Διαφώτισης και Κυκλοφοριακής 

Αγωγής 

Ο αριθμός των χορηγών που 

προσελκύσθηκαν και της 

αξίας των χορηγιών. 

Ενίσχυση των μηνυμάτων για 

την Οδική Ασφάλεια, και 

βελτίωση της νοοτροπίας για 

την Οδική Ασφάλεια 

μακροπρόθεσμα. 

Εφαρμόστηκε. 

Πιο αποτελεσματική περίληψη 

των επαγγελματιών από 

υπηρεσίες υγείας σε θέματα για 

την Οδική Ασφάλεια ώστε να 

υπηρετήσουν ως διαμορφωτές 

της κοινής γνώμης, να 

ενθαρρύνουν τους ιθύνοντες 

στην προώθηση της νομοθεσίας 

για την Οδική Ασφάλεια και να 

συμμετέχουν στην εκπαίδευση 

του κοινού σχετικά με τις 

επιπτώσεις των οδικών 

συγκρούσεων και των 

επακόλουθών τους. 

ΒΡ Υπουργείο Υγείας 

 

Μονάδα Οδικής Ασφάλειας 

 

Επιτροπή: Διαφώτισης και Κυκλοφοριακής 

Αγωγής 

Ο αριθμός των 

διακεκριμένων 

επαγγελματιών υγείας που 

λαμβάνουν μέρος σε 

επιτροπές του Συμβουλίου 

Οδικής Ασφάλειας και σε 

συμβουλευτικές επιτροπές. 

Μακροπρόθεσμη βελτιωμένη 

στάση απέναντι στην Οδική 

Ασφάλεια και κατανόηση των 

συνεπειών των οδικών 

συγκρούσεων. 

Δεν εφαρμόστηκε 

σε μεγάλο βαθμό. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.4 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, 

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Χρονικό Πλαίσιο 

(ΒΡ/MΕ/ΜΑ) 

Αρμόδια 

Υπηρεσία/Οργανισμός 

Μετρήσεις / 

Μεθοδολογία 

παρακολούθησης 

Αναμενόμενο 

Αποτέλεσμα 

Απολογισμός 

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΩΝ  

Συνέχιση της υποστήριξης του 

ετήσιου προγράμματος 

διαλέξεων της αστυνομίας για 

την Οδική Ασφάλεια στα 

σχολεία, αλλά με αυξημένη 

στόχευση των περιοχών όπου 

σημειώνεται υψηλότερος 

αριθμός οδικών συγκρούσεων 

που περιλαμβάνουν νεαρούς 

οδηγούς ή/και πεζούς. 

ΒΡ Αστυνομία Κύπρου 

 
Μονάδα Οδικής Ασφάλειας 

 
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 

 
Επιτροπή: Διαφώτισης και 

Κυκλοφοριακής Αγωγής 
 

Τεκμηρίωση ότι οι 

διαλέξεις γίνονται σε 

περιοχές με συγκριτικά 

υψηλό ποσοστό αυτής της 

κατηγορίας χρηστών του 

οδικού δικτύου. Διενέργεια 

χωρικής ανάλυσης οδικών 

συγκρούσεων με εμπλοκή 

νέων οδηγών και πεζών. 

Καλύτερη στόχευση των 

νέων οδηγών και των 

πεζών, με αποτέλεσμα 

την ταχύτερη μείωση 

του αριθμού των οδικών 

συγκρούσεων σε αυτές 

τις ομάδες. 

Εφαρμόζεται. 

Συνεργασία με τους πωλητές 

συστημάτων ασφαλείας 

(συγκράτησης) για παιδιά για 

την παραγωγή και την παροχή 

πληροφοριών στα σημεία 

πώλησης σχετικά με την 

κατάλληλη χρήση των 

συστημάτων αυτών. 

ΒΡ Μονάδα Οδικής Ασφάλειας 

 
Αστυνομία Κύπρου 

 
Υπουργείο Υγείας 

 
Επιτροπή: Διαφώτισης και 

Κυκλοφοριακής Αγωγής 
 

Ο αριθμός των 

καταστημάτων που 

παρέχουν πληροφόρηση. 

Αύξηση της χρήσης 

κατάλληλων 

συστημάτων 

ασφαλείας/συγκράτησης 

για παιδιά, με 

αποτέλεσμα την μείωση 

του αριθμού των 

θυμάτων που είναι 

παιδιά. 

Εφαρμόζεται σε 

κάποιο βαθμό. 

Διοργάνωση θεατρικών 

παραστάσεων και διαγωνισμών 

με θέμα την Οδική Ασφάλεια. 

Αξιοποίηση του εθελοντισμού με 

σκοπό την ευαισθητοποίηση του 

κοινού σε θέματα Οδικής 

Ασφάλειας. 

ΒΡ Μονάδα Οδικής Ασφάλειας 

 
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 

 
Αστυνομία Κύπρου 

 
Επιτροπή: Διαφώτισης και 

Κυκλοφοριακής Αγωγής 

Ο αριθμός των θεατρικών 

παραστάσεων και των 

διαγωνισμών που 

διοργανώνονται. Ο 

αριθμός των εθελοντών 

που επιστρατεύτηκαν. 

Βελτίωση της 

ευαισθητοποίησης των 

παιδιών σε θέματα 

Οδικής Ασφάλειας, με 

αποτέλεσμα την 

μακροπρόθεσμη αλλαγή 

νοοτροπίας. 

Εφαρμόστηκε σε 

κάποιο βαθμό. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.4 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, 

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Χρονικό Πλαίσιο 

(ΒΡ/MΕ/ΜΑ) 

Αρμόδια 

Υπηρεσία/Οργανισμός 

Μετρήσεις / 

Μεθοδολογία 

παρακολούθησης 

Αναμενόμενο 

Αποτέλεσμα 

Απολογισμός 

Παροχή προγραμμάτων 

εκπαίδευσης για παιδιά 

συγκεκριμένης ηλικίας που 

μετακινούνται με τα πόδια ή με 

ποδήλατο σε περιοχές με τα 

υψηλότερα ποσοστά θυμάτων 

αυτής της κατηγορίας χρηστών 

και χορήγηση εξοπλισμού από 

τον ιδιωτικό τομέα. 

ΒΡ Μονάδα Οδικής Ασφάλειας 

 

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 

 

Επιτροπή: Διαφώτισης και 

Κυκλοφοριακής Αγωγής 

Δείκτες για την Οδική 

Ασφάλεια Ε2 καιΕ3. 

Η αξία των χορηγιών από 

τον ιδιωτικό τομέα. 

Μείωση των θυμάτων 

που είναι παιδιά και 

μετακινούνται με τα 

πόδια ή χρησιμοποιούν 

ποδήλατο. 

Εφαρμόστηκε σε 

κάποιο βαθμό. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.4 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, 

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Χρονικό 

Πλαίσιο 

(ΒΡ/MΕ/ΜΑ) 

Αρμόδια 

Υπηρεσία/Οργανισμός 

Μετρήσεις / Μεθοδολογία 

παρακολούθησης 

Αναμενόμενο Αποτέλεσμα Απολογισμός 

Επιδίωξη της αύξησης της αποδοτικότητας 

της επένδυσης στην εκπαίδευση για την 

Οδική Ασφάλεια για παιδιά, μέσω κοινής 

χρηματοδότησης. Αυτό συνεπάγεται 

αναζήτηση επενδυτών ή χρηματικών 

συνεισφορών από εναλλακτικούς 

προϋπολογισμούς (όπως την χορηγία για 

την μεταφορά παιδιών στα σχολεία) ή από 

εξωτερικές πηγές (για παράδειγμα, χορηγίες 

από τοπικές επιχειρήσεις για την παραγωγή 

υλικού και πόρων για διανομή στα σχολεία). 

ΒΡ Μονάδα Οδικής Ασφάλειας 

 

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 

 

Επιτροπή: Διαφώτισης και 

Κυκλοφοριακής Αγωγής 

Το ποσοστό επένδυσης 

στην εκπαίδευση για την 

Οδική Ασφάλεια για παιδιά 

που χρηματοδοτείται από 

εναλλακτικές πηγές. 

Μείωση των θυμάτων που είναι 

παιδιά και συμβολή στη 

μακροπρόθεσμη βελτίωση της 

στάσης 

απέναντι στην Οδική Ασφάλεια. 

Εφαρμόζεται. 

Οργάνωση προγραμμάτων κατάρτισης για 

εκπαιδευτικούς που να εξασφαλίζουν 

καλύτερη ενσωμάτωση της Οδικής 

Ασφάλειας στα προγράμματα γενικής 

εκπαίδευσης (όπως η χρήση των 

δεδομένων για οδικές συγκρούσεις στα 

μαθηματικά και την στατιστική, την 

απόσταση ακινητοποίησης του οχήματος 

στη φυσική κ.α.). 

ΒΡ Υπουργείο Παιδείας και 

Πολιτισμού 

 

Μονάδα Οδικής Ασφάλειας 

 

Αστυνομία Κύπρου 

 

Επιτροπή: Διαφώτισης και 

Κυκλοφοριακής Αγωγής 

Ο αριθμός των 

προγραμμάτων που 

αναπτύχθηκαν για 

εκπαιδευτικούς. 

Ευρύτερη αναφορά στην Οδική 

Ασφάλεια κατά το σχολικό 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα, με 

αποτέλεσμα την συμβολή στη 

μακροπρόθεσμη βελτίωση της 

στάσης απέναντι στην Οδική 

Ασφάλεια. 

Εφαρμόζεται. 

Επισήμανση των θεμάτων σε σχέση με την 

Οδική Ασφάλεια από την παιδική ηλικία, 

δεδομένου ότι τα σημερινά παιδιά είναι οι 

οδηγοί του αύριο. Αύξηση της συμμετοχής 

των γονέων και άλλων ενηλίκων στην 

μεταφορά των μηνυμάτων για την Οδική 

Ασφάλεια στα παιδιά. 

ΒΡ Μονάδα Οδικής Ασφάλειας 

 

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 

 

Αστυνομία Κύπρου 

 

Επιτροπή: Διαφώτισης και 

Κυκλοφοριακής Αγωγής 

Ο αριθμός των 

δραστηριοτήτων που 

αφορούν την μετάδοση 

μηνυμάτων για την Οδική 

Ασφάλεια από τους γονείς 

και τους άλλους ενήλικες 

προς τα παιδιά. 

Αυξημένη κατανόηση των 

θεμάτων για την Οδική 

Ασφάλεια μεταξύ των νεότερων 

χρηστών του οδικού δικτύου, 

με αποτέλεσμα τη 

μακροπρόθεσμη βελτίωση 

στην κουλτούρα και την στάση 

απέναντι στην Οδική Ασφάλεια. 

Εφαρμόζεται 

Προσέλκυση πρώην παραβατών ή και 

επιζώντων οδικών συγκρούσεων για 

συμμετοχή σε προγράμματα διαλέξεων για 

τους υπότροπους σε παραβάσεις οδηγούς. 

ΜΕ Μονάδα Οδικής Ασφάλειας 

 
Υπουργείο Υγείας 

 
Αστυνομία Κύπρου 

 
Επιτροπή: Διαφώτισης και 

Κυκλοφοριακής Αγωγής 

Ο αριθμός των πρώην 

παραβατών και των 

επιζώντων που 

συμμετέχουν σε 

προγράμματα. 

Μείωση των ποσοστών 

υποτροπής. 

 Εφαρμόζεται σε 

κάποιο βαθμό. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.4 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, 

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Χρονικό 

Πλαίσιο 

(ΒΡ/MΕ/ΜΑ) 

Αρμόδια 

Υπηρεσία/Οργανισμός 

Μετρήσεις / Μεθοδολογία 

παρακολούθησης 

Αναμενόμενο Αποτέλεσμα Απολογισμός 

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ  

Δημιουργία ομάδων συζήτησης, δημιουργίας 

και προώθησης καίριων μηνυμάτων και 

ενθάρρυνσης της κουλτούρας σωστής 

οδήγησης. 

ΒΡ Μονάδα Οδικής Ασφάλειας 

 

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 

 

Αστυνομία Κύπρου 

Ο αριθμός των 

συμμετεχόντων σε ομάδες 

συζήτησης. 

Μακροχρόνια βελτίωση της 

στάσης απέναντι στην οδήγηση 

ανάμεσα σε αλλοδαπούς που 

διαμένουν στην Κύπρο. 

Εφαρμόζεται. 

  Επιτροπή: Διαφώτισης και 

Κυκλοφοριακής Αγωγής 

   

Δημιουργία ενός «κώδικα για την Οδική 

Ασφάλεια» σχετικού με την απασχόληση 

αλλοδαπών, με στόχευση προς τους 

εργοδότες τους. 

ΒΡ Μονάδα Οδικής Ασφάλειας 

 

Τμήμα Οδικών Μεταφορών 

 

Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας 

 

Αστυνομία Κύπρου 

 

Σύνδεσμος Ασφάλειας και 

Υγείας Κύπρου 

Σύνταξη και δημοσίευση 

ενός «Κώδικα για την 

Ασφάλεια» για τους 

εργοδότες αλλοδαπών. 

Μείωση των θυμάτων ανάμεσα 

σε αλλοδαπούς που διαμένουν 

στην 

Κύπρο. 

Δεν 

εφαρμόστηκε. 

  Επιτροπή: Διαφώτισης και 

Κυκλοφοριακής Αγωγής 

   

Ενθάρρυνση της ανάπτυξης προγραμμάτων 

εκπαίδευσης για τους μελλοντικούς οδηγούς 

που να είναι προσανατολισμένα στην 

αντίληψη των κινδύνων. 

ΜΕ Υπουργείο Παιδείας και 

Πολιτισμού 

 

Μονάδα Οδικής Ασφάλειας (ΥΣΕ) 

 

Τμήμα Οδικών Μεταφορών (ΥΣΕ) 

Διαθεσιμότητα υλικού και 

πόρων στα σχολεία για την 

αντίληψη των κινδύνων. 

Βελτίωση των δεξιοτήτων των 

νέων οδηγών και 

μείωση των θυμάτων που είναι 

νεότεροι σε ηλικία οδηγοί. 

Εφαρμόστηκε. 

  Επιτροπή: Διαφώτισης και 

Κυκλοφοριακής Αγωγής 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.4 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, 

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Χρονικό 

Πλαίσιο 

(ΒΡ/MΕ/ΜΑ) 

Αρμόδια 

Υπηρεσία/Οργανισμός 

Μετρήσεις / Μεθοδολογία 

παρακολούθησης 

Αναμενόμενο Αποτέλεσμα Απολογισμός 

Αύξηση της ευαισθητοποίησης σε σχέση με 

την Οδική Ασφάλεια και αύξηση της σχετικής 

πληροφόρησης στο χώρο εργασίας. 

ΒΡ Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας 
 

Μονάδα Οδικής Ασφάλειας 
 

Αστυνομία Κύπρου 
 

Τμήμα Οδικών Μεταφορών (ΥΣΕ) 
 

ΚΕΒΕ 
 

Επιτροπή: Διαφώτισης και 
Κυκλοφοριακής Αγωγής 

Ο όγκος του ανάλογου 

υλικού που διατίθεται σε 

χώρους εργασίας, όπου 

μεγάλο ποσοστό των 

εργαζόμενων είναι 

αλλοδαποί. 

Βελτιωμένη οδηγική 

συμπεριφορά και μείωση των 

θυμάτων ανάμεσα σε 

αλλοδαπούς που 

διαμένουν στην Κύπρο. 

Εφαρμόστηκε. 

Συνέχιση της παραγωγής και παροχής 

υλικού και της προώθησης μηνυμάτων για 

την Οδική Ασφάλεια σε διάφορες γλώσσες 

και διάθεση τους στο ευρύ κοινό 

(αλλοδαποί) και στα σχολεία με τα 

υψηλότερα ποσοστά μαθητών που είναι 

αλλοδαποί. 

ΜΕ Μονάδα Οδικής Ασφάλειας 
 

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 
 

Αστυνομία Κύπρου 
 

Επιτροπή: Διαφώτισης και 
Κυκλοφοριακής Αγωγής 

Ο αριθμός των σημείων (και 

κυρίως των σχολείων) που 

διατίθεται υλικό σε 

ξένες γλώσσες. 

Βελτιωμένη οδηγική 

συμπεριφορά και μείωση των 

θυμάτων που είναι αλλοδαποί 

που διαμένουν στην Κύπρο. 

Εφαρμόστηκε 

Στόχευση αλλοδαπών μέσω των παιδιών 

τους. 

ΜΕ Υπουργείο Παιδείας και 
Πολιτισμού 

 

Μονάδα Οδικής Ασφάλειας 
 

Επιτροπή: Διαφώτισης και 
Κυκλοφοριακής Αγωγής 

Ο αριθμός των 

εκδηλώσεων που είναι 

διαθέσιμες για τα παιδιά 

αλλοδαπών και περιέχουν 

μηνύματα σχετικά με την 

οδηγική συμπεριφορά των 

ενηλίκων. 

Βελτιωμένη οδηγική 

συμπεριφορά, στροφή στην 

κουλτούρα και 

μείωση των θυμάτων που είναι 

αλλοδαποί που διαμένουν στην 

Κύπρο. 

Εφαρμόζεται σε 

κάποιο βαθμό 

μέσω της 

Κυκλοφοριακής 

Αγωγής στα 

σχολεία. 

Προγραμματίζεται 

η παραγωγή 

εντύπου 

ενημερωτικού 

υλικού για 

αλλόγλωσσους 

γονείς 

 

 
Χρονικό πλαίσιο: ΒΡ: Βραχυπρόθεσμο: 1-3 χρόνια από την έναρξη, MΕ: Μεσοπρόθεσμο 3-7 χρόνια, ΜΑ: Μακροπρόθεσμο: πριν το τέλος της στρατηγικής περιόδου 

Έντονο κείμενο: Επισημαίνει τον «Βασικό Οργανισμό», στις περιπτώσεις όπου συμμετέχουν περισσότεροι του ενός οργανισμοί 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.5 ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΟΙ 

ΔΡΟΜΟΙ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Χρονικό Πλαίσιο 

(ΒΡ/MΕ/ΜΑ) 

Αρμόδια 

Υπηρεσία/Οργανισμός 

Μετρήσεις / Μεθοδολογία 

παρακολούθησης 

Αναμενόμενο Αποτέλεσμα Απολογισμός 

ΓΕΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΟ ΔΙΚΤΥΟ  

Συνέχιση της εφαρμογής 

περιοδικών προγραμμάτων 

βελτιωτικών μέτρων σε μελανά 

σημεία και σε περιοχές με υψηλή 

συχνότητα οδικών συγκρούσεων, 

συμπεριλαμβανομένων των 

συγκρούσεων χωρίς 

τραυματισμούς. 

ΒΡ Τμήμα Δημοσίων Έργων (ΥΣΕ) 

 

Αστυνομία Κύπρου 

 

Επαρχιακές Διοικήσεις 

 

Τοπικές Αρχές 

Ο αριθμός των 

προγραμμάτων που έχουν 

εγκριθεί για εφαρμογή. 

Αυξημένα ποσοστά μείωσης 

θυμάτων, με αποτέλεσμα την 

επίτευξη του στόχου μείωσης 

των θυμάτων. 

Επίσης, διαμόρφωση 

ασφαλέστερων δρόμων. 

Εφαρμόστηκε. Γίνονται 

περιοδικά  μελέτες για τα 

μελανά σημεία. 

  Επιτροπή: Ασφάλειας Δρόμων    

Εκπαίδευση Επιθεωρητών 

Οδικής Ασφάλειας (Road Safety 

Inspectors) σε όλες τις Επαρχίες, 

καθώς και εφαρμογή ενός 

συνεχιζόμενου προγράμματος 

δράσεων. 

ΜΕ Τμήμα Δημοσίων Έργων (ΥΣΕ) 

 

Επαρχιακές Διοικήσεις Τοπικές 

Αρχές 

Ο αριθμός των 

εκπαιδευμένων 

Επιθεωρητών Οδικής 

Ασφάλειας στις Επαρχίες. 

Αυξημένη 

αποτελεσματικότητα και 

παροχή έργου σχετικά με τις 

Επιθεωρήσεις Οδικής 

Ασφάλειας. 

Εφαρμόστηκε. 

  Επιτροπή: Ασφάλειας Δρόμων    

Ανάπτυξη ενός προγράμματος 

για την ανάληψη Επιθεωρήσεων 

Οδικής Ασφάλειας σε 

επιλεγμένους δρόμους ή/και σε 

επιλεγμένες περιοχές για τον 

εντοπισμό των κινδύνων που 

σχετίζονται με τα χαρακτηριστικά 

του οδικού περιβάλλοντος και 

προώθηση δράσεων για τον 

περιορισμό τους. 

ΒΡ Τμήμα Δημοσίων Έργων (ΥΣΕ) 

 

Επαρχιακές Διοικήσεις Τοπικές 

Αρχές 

 

Επιτροπή: Ασφάλειας Δρόμων 

Ο αριθμός Επιθεωρήσεων 

Οδικής Ασφάλειας και των 

προτάσεων που 

εγκρίθηκαν και 

αναλήφθηκαν για μείωση 

των κυκλοφοριακών 

κινδύνων. 

Μακροπρόθεσμη μείωση των 

οδικών κινδύνων που 

σχετίζονται με τα 

χαρακτηριστικά του οδικού 

περιβάλλοντος, καθώς και 

διαμόρφωση ασφαλέστερων 

δρόμων. 

Εφαρμόστηκε. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.5 ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΟΙ 

ΔΡΟΜΟΙ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Χρονικό Πλαίσιο 

(ΒΡ/MΕ/ΜΑ) 

Αρμόδια 

Υπηρεσία/Οργανισμός 

Μετρήσεις / Μεθοδολογία 

παρακολούθησης 

Αναμενόμενο Αποτέλεσμα Απολογισμός 

Ιεράρχηση και συσχετισμός του 

κάθε δρόμου με τον 

επιδιωκόμενο ρόλο/ λειτουργία 

του ως προς το παρόδιο 

περιβάλλον, την πρόσβαση και 

τη διαμπερή κίνηση, 

εφαρμόζοντας της Αρχές 

Αειφόρου Οδικής Ασφάλειας 

(Sustainable Safety Approach). 

ΜΑ Τμήμα Πολεοδομίας και 

Οικήσεως 

 

Τμήμα Δημοσίων Έργων (ΥΣΕ) 

 

Επαρχιακές Διοικήσεις 

 

Τοπικές Αρχές 

 

Επιτροπή: Ασφάλειας Δρόμων 

Ο αριθμός των 

αξιολογήσεων όσον αφορά 

την λειτουργικότητα 

τμημάτων του οδικού 

δικτύου. 

Βελτιωμένη ιεραρχική χρήση 

του οδικού δικτύου, με 

αποτέλεσμα την βελτιωμένη 

ασφάλεια και αποδοτικότητα 

του οδικού δικτύου. 

Εφαρμόστηκε 

Εγκατάσταση Ευφυών 

Συστημάτων Μεταφορών (ITS) 

που σχετίζονται  με την Οδική 

Ασφάλεια, π.χ. ενδείξεις 

ταχύτητας του οχήματος μια 

δεδομένη χρονική στιγμή και 

πινακίδες μεταβλητών 

μηνυμάτων ή άλλα ευφυή 

συστήματα που παρέχουν 

πληροφορίες Οδικής Ασφάλειας 

στους οδηγούς. 

ΜΑ Τμήμα Δημοσίων Έργων (ΥΣΕ) 

 

Μονάδα Οδικής Ασφάλειας 

 

Επιτροπή: Ασφάλειας Δρόμων 

Ο αριθμός συγκεκριμένων 

δράσεων εγκατάστασης 

Ευφυών Συστημάτων 

Μεταφορών στο οδικό 

δίκτυο. 

Βελτιωμένη συμμόρφωση με 

τους κανόνες οδικής 

κυκλοφορίας και τα όρια 

ταχύτητας. 

Ελάχιστα έχουν γίνει. 

Βελτιστοποίηση του γεωμετρικού 

σχεδιασμού του οδικού δικτύου, 

ιδιαίτερα σε στροφές και 

συμβολές για την ασφάλεια των 

οδηγών μηχανοκίνητων 

δικύκλων, με έμφαση στην 

ορατότητα και τη σήμανση. 

ΜΕ Τμήμα Δημοσίων Έργων (ΥΣΕ) 

 

Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως 

 

Επαρχιακές Διοικήσεις 

 

Τοπικές Αρχές 

 

Επιτροπή: Ασφάλειας Δρόμων 

 

 

 

 

Ο αριθμός των οδικών 

έργων που έχουν 

κατασκευαστεί και έλαβαν 

υπόψη τους χρήστες 

μηχανοκίνητων δικύκλων 

Βελτιωμένη Οδική Ασφάλεια 

σε νέα έργα για τους οδηγούς 

μηχανοκίνητων 

δίκυκλων με αποτέλεσμα την 

μείωση των θυμάτων που 

ανήκουν σε αυτή την 

κατηγορία χρηστών και των 

συνεπιβατών τους. 

Εφαρμόστηκε 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.5 ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΟΙ 

ΔΡΟΜΟΙ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Χρονικό Πλαίσιο 

(ΒΡ/MΕ/ΜΑ) 

Αρμόδια 

Υπηρεσία/Οργανισμός 

Μετρήσεις / Μεθοδολογία 

παρακολούθησης 

Αναμενόμενο Αποτέλεσμα Απολογισμός 

Ελαχιστοποίηση της παρουσίας 

μεγάλου αριθμού εμποδίων στα 

όρια του δρόμου (και προσεκτική 

επιλογή των θέσεων των 

υπηρεσιών) για να διασφαλιστεί 

η μείωση των κινδύνων προς 

τους χρήστες μηχανοκίνητων 

δικύκλων (π.χ. διαφημιστικές 

πινακίδες, παρόδιος εξοπλισμός 

υπηρεσιών και οδική σήμανση). 

ΜΕ Τμήμα Δημοσίων Έργων (ΥΣΕ) 

 

Δήμοι 

 

Επαρχιακές Διοικήσεις 

 

Επιτροπή: Ασφάλειας Δρόμων 

Ο αριθμός των ενεργειών 

καθαρισμού των εμποδίων 

κατά μήκος των δρόμων 

και οι δράσεις που 

υλοποιήθηκαν. 

Μείωση των τραυματισμών 

από συγκρούσεις λόγω της 

παρουσίας εμποδίων κατά 

μήκος των δρόμων και 

μακροπρόθεσμη μείωση του 

κόστους συντήρησης. 

Εφαρμόστηκε σε κάποιο 

βαθμό 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.5 ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΟΙ 

ΔΡΟΜΟΙ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Χρονικό Πλαίσιο 

(ΒΡ/MΕ/ΜΑ) 

Αρμόδια 

Υπηρεσία/Οργανισμός 

Μετρήσεις / Μεθοδολογία 

παρακολούθησης 

Αναμενόμενο Αποτέλεσμα Απολογισμός 

Προώθηση κατάλληλων 

νομοθετικών ρυθμίσεων και  

διαμόρφωση πολιτικής για τη 

διαχείριση της παρόδιας 

ανάπτυξης και ένταξη σχετικών 

προνοιών στα Σχέδια 

Ανάπτυξης. 

ΜΑ Υπουργείο Εσωτερικών 

 

Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως 

 

Τμήμα Δημοσίων Έργων (ΥΣΕ) 

 

Επαρχιακές Διοικήσεις 

 

Τοπικές Αρχές 

 

Επιτροπή: Ασφάλειας Δρόμων 

 

 

 

 

Θέσπιση κατάλληλων 

νομοθετικών ρυθμίσεων και 

πολιτικών. 

Μείωση των τραυματισμών 

από συγκρούσεις λόγω της 

παρουσίας εμποδίων κατά 

μήκος των δρόμων και 

μακροπρόθεσμη μείωση του 

κόστους συντήρησης. 

Εφαρμόστηκε σε κάποιο 

βαθμό 

 

Διενέργεια Ελέγχων Οδικής 

Ασφάλειας (Road Safety Audits) 

θα γίνεται σε συγκεκριμένους 

τύπους του οδικού δικτύου και σε 

καθορισμένα στάδια κατά τη 

διάρκεια του σχεδιασμού, 

κατασκευής και λειτουργίας ενός 

έργου ώστε να διασφαλιστεί ότι 

το οδικό δίκτυο λειτουργεί όσο το 

δυνατόν ασφαλέστερα για όλες 

τις ομάδες χρηστών και ότι 

επικίνδυνες καταστάσεις έχουν 

προβλεφθεί και αποφευχθεί πριν 

από τη λειτουργία ενός οδικού 

τμήματος. 

 

 

 

ΒΡ Τμήμα Δημοσίων Έργων (ΥΣΕ) 

 

Επιτροπή: Ασφάλειας Δρόμων 

Δημοσίευση οδηγιών 

Ελέγχων Οδικής Ασφάλειας 

και στη συνέχεια 

καταγραφή του αριθμού 

των οδικών τμημάτων που 

υπόκεινται σε έλεγχο σε 

διάφορα στάδια. 

Ασφαλέστερα οδικά δίκτυα με 

αποτέλεσμα 

μακροπρόθεσμα την 

συμβολή στη μείωση του 

αριθμού των θυμάτων. 

Εφαρμόστηκε 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.5 ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΟΙ 

ΔΡΟΜΟΙ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Χρονικό Πλαίσιο 

(ΒΡ/MΕ/ΜΑ) 

Αρμόδια 

Υπηρεσία/Οργανισμός 

Μετρήσεις / Μεθοδολογία 

παρακολούθησης 

Αναμενόμενο Αποτέλεσμα Απολογισμός 

Διαμόρφωση κατάλληλης 

πολιτικής για την διαχείριση του 

ορίου ταχύτητας η οποία 

επιδιώκει την καλύτερη 

συσχέτιση των ορίων ταχύτητας 

κατά μήκος συγκεκριμένων 

τμημάτων του οδικού δικτύου με 

την προτιθέμενη χρήση τους, τις 

παρακείμενες χρήσεις γης, 

καθώς και τη σύνθεση της 

κυκλοφορίας και των υπόλοιπων 

χρηστών του δικτύου. 

ΜΑ Τμήμα Δημοσίων Έργων (ΥΣΕ) 

 

Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως 

 

Αστυνομία Κύπρου 

 

Επαρχιακές Διοικήσεις 

 

Τοπικές Αρχές 

 

Επιτροπή: Νομοθεσίας, Κώδικα 

Οδικής 

Κυκλοφορίας και 

Αστυνόμευσης 

 

Ο αριθμός των 

αξιολογήσεων όσον αφορά 

το όριο ταχύτητας και των 

εγκριμένων προτάσεων για 

αλλαγές, από την αρμόδια 

επιτροπή. 

Μείωση του αριθμού των 

θυμάτων από οδικές 

συγκρούσεις λόγω ταχύτητας. 

Δεν έχουν προωθηθεί 

συγκεκριμένα μέτρα. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.5 ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Χρονικό 

Πλαίσιο 

(ΒΡ/MΕ/ΜΑ) 

Αρμόδια 

Υπηρεσία/Οργανισμός 

Μετρήσεις / 

Μεθοδολογία 

παρακολούθησης 

Αναμενόμενο 

Αποτέλεσμα 

Απολογισμός 

Απαγόρευση της προσπέρασης για φορτηγά στα τμήματα του 

οδικού δικτύου με γνωστά προβλήματα συγκρούσεων με 

εμπλοκή βαρέων οχημάτων. 

ΜΕ Τμήμα Δημοσίων 

Έργων (ΥΣΕ) 

 

Αστυνομία Κύπρου 

 

Επαρχιακές Διοικήσεις 

 

Τοπικές Αρχές 

 

Επιτροπή: Ασφάλειας 

Δρόμων 

Το μήκος του 

υπεραστικού οδικού 

δικτύου (κατηγορία 

Α) με απαγόρευση 

της 

προσπέρασης για 

φορτηγά οχήματα. 

Μακροπρόθεσμη 

βελτίωση της 

ασφάλειας του οδικού 

δικτύου. 

Εφαρμόστηκε μόνο στο 

τμήμα του 

αυτοκινητόδρομου 

Λευκωσίας –Λεμεσού με 

τρεις λωρίδες ανά 

κατεύθυνση. 

Ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Οδικής 

Αξιολόγησης (EuroRAP) ή Διαχείρισης της Ασφάλειας του 

οδικού δικτύου (Network  Safety Management assessment) και 

συστηματική επανεξέταση των αποτελεσμάτων για δράση. 

ΜΑ Τμήμα Δημοσίων 

Έργων (ΥΣΕ) 

 

Αστυνομία Κύπρου 

 

Επαρχιακές Διοικήσεις 

 

Τοπικές Αρχές 

 

Επιτροπή: Ασφάλειας 

Δρόμων 

Ο αριθμός των 

αξιολογήσεων που 

έχουν αναληφθεί. 

Αναβαθμισμένη 

Οδική Ασφάλεια 

μακροπρόθεσμα. 

Εφαρμόστηκε το 

πρόγραμμα EuroRAP για 

το διευρωπαϊκό δίκτυο της 

Κύπρου. 

Η Διαχείριση της Ασφάλειας 

του Οδικού Δικτύου 

(Network  Safety 

Management  Αssessment) 

δεν εφαρμόστηκε 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.5 ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΚΑΙ 

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Χρονικό 

Πλαίσιο 

(ΒΡ/MΕ/ΜΑ) 

Αρμόδια 

Υπηρεσία/Οργανισμός 

Μετρήσεις / 

Μεθοδολογία 

παρακολούθησης 

Αναμενόμενο 

Αποτέλεσμα 

Απολογισμός 

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ  

Ενίσχυση και επέκταση του θεσμού κατασκευής 

πεζοδρομίων κατά μήκος υφιστάμενων 

δημόσιων δρόμων (εντός της ρυμοτομίας) μέσω 

της εξεύρεσης πόρων για την αρχική 

χρηματοδότηση τέτοιων έργων και της 

θεσμοθέτησης κατάλληλων μέτρων για την 

αποτελεσματική ανάκτηση του κόστους του 

έργου από όλους τους παρόδιους ιδιοκτήτες. 

ΜΕ- ΜΑ Υπουργείο Εσωτερικών 

Υπουργείου Δικαιοσύνης και 

Δημοσίας Τάξεως 

 

Τοπικές Αρχές 

 

Τμήμα Πολεοδομίας και 

Οικήσεως 

 

Τμήμα Δημοσίων Έργων (ΥΣΕ) 

Θέσπιση κατάλληλων 

νομοθετικών ρυθμίσεων 

και κανονισμών για 

βελτιστοποίηση της 

διαδικασίας ανάκτησης 

του κόστους για την 

κατασκευή πεζοδρομίων 

από τους παρόδιους 

ιδιοκτήτες. 

Ασφαλέστερες 

διαδρομές για πεζούς, 

αύξηση του ποσοστού 

πεζών 

μετακινήσεων, χωρίς 

επακόλουθη αύξηση 

των θυμάτων ανάμεσα 

σε 

πεζούς. 

Εφαρμόστηκε σε περιοχές 

κάποιων δήμων σύμφωνα 

με το άρθρο 17. 

  Επιτροπή: Ασφάλειας Δρόμων    

Αποθάρρυνση ή περιορισμός της χρήσης 

αυτοκινήτου σε συγκεκριμένες κατοικημένες 

περιοχές όπου υπάρχουν εναλλακτικές επιλογές 

μεταφοράς, ή όπου είναι θεμιτό όπως πεζοί και 

ποδηλάτες έχουν προτεραιότητα. 

ΜΑ Τοπικές Αρχές 

 

Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως 

 

Τμήμα Δημοσίων Έργων (ΥΣΕ) 

 

Αστυνομία Κύπρου 

Ο αριθμός των 

εγκρίσεων από την 

αρμόδια επιτροπή για 

μέτρα απόδοσης 

προτεραιότητας σε 

πεζούς ή την 

πεζοδρομοποίηση 

περιοχών. 

Βελτιωμένο δομημένο 

περιβάλλον, συμβολή 

στη 

μακροπρόθεσμη 

μείωση των θυμάτων 

μεταξύ των ομάδων 

ευάλωτων χρηστών 

του οδικού δικτύου. 

Εφαρμόστηκε σε 

περιορισμένο βαθμό. 

  Επιτροπή: Ασφάλειας Δρόμων    
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.5 ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΚΑΙ 

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Χρονικό 

Πλαίσιο 

(ΒΡ/MΕ/ΜΑ) 

Αρμόδια 

Υπηρεσία/Οργανισμός 

Μετρήσεις / Μεθοδολογία 

παρακολούθησης 

Αναμενόμενο 

Αποτέλεσμα 

Απολογισμός 

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΑΣΦΕΛΕΣΤΕΡΟ ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ  

Εγκατάσταση πλευρικών προστατευτικών 

στηθαίων σε αγροτικές περιοχές όπου 

σημειώθηκαν οδικές συγκρούσεις από οχήματα 

που παρέκλιναν της πορείας τους εκτός της 

οδού. 

ΒΡ Τμήμα Δημοσίων Έργων (ΥΣΕ) 

 

Αστυνομία Κύπρου 

 

Επαρχιακές Διοικήσεις 

 

Τοπικές Αρχές 

Ο αριθμός των δράσεων 

που εγκρίθηκαν σε 

περιοχές όπου μπορεί τα 

οχήματα να παρεκκλίνουν 

της πορείας τους εκτός του 

δρόμου. 

Μακροπρόθεσμη μείωση 

των σχετικών 

συγκρούσεων. 

 

Ασφαλέστερο υπεραστικό 

οδικό δίκτυο. 

Εφαρμόστηκε 

  Επιτροπή: Ασφάλειας Δρόμων 

 

   

Επέκταση της χρήσης μεθόδων, όπως της 

«έξυπνης οδικής σήμανσης» όπου 

υποδεικνύονται οι αποστάσεις ασφαλείας και η 

κατεύθυνση κίνησης, η παθητική ασφάλεια 

(όπως ο σχεδιασμός των άκρων των στηθαίων 

ασφαλείας, η χρήση πασσάλων πινακίδων που 

απορροφούν ενέργεια (energy absorbing 

signposts), η κατασκευή κλινών αναχαίτισης) 

καθώς και η κατασκευή «πύλης στις κοινότητες» 

(village gateways) και η εφαρμογή 

«εικονικών μέτρων κυκλοφοριακής ύφεσης», με 

επανεξέταση της αποτελεσματικότητας τους 

μετά την εφαρμογή τους με σκοπό την ευρεία 

εφαρμογή και χρήση των δράσεων που 

κρίθηκαν ως οι πιο αποτελεσματικές όσον 

αφορά την μείωση των θυμάτων στην Κύπρο. 

 

ΒΡ Τμήμα Δημοσίων Έργων (ΥΣΕ) 

 

Επαρχιακές Διοικήσεις 

 

Επιτροπή: Ασφάλειας Δρόμων 

Ο αριθμός των σχετικών 

προγραμμάτων που 

υλοποιήθηκαν και 

παρακολουθούνται με τη 

χρήση μέτρων σύγκρισης 

του αριθμού των οδικών 

συγκρούσεων πριν και 

μετά. 

Μακροπρόθεσμη 

βελτίωση της ασφάλειας 

του 

υπεραστικού οδικού 

δικτύου. 

Εφαρμόστηκε 

σε κάποιο 

βαθμό 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.5 ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΚΑΙ 

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Χρονικό 

Πλαίσιο 

(ΒΡ/MΕ/ΜΑ) 

Αρμόδια 

Υπηρεσία/Οργανισμός 

Μετρήσεις / Μεθοδολογία 

παρακολούθησης 

Αναμενόμενο 

Αποτέλεσμα 

Απολογισμός 

Εγκατάσταση στηθαίων ασφαλείας σε 

συγκεκριμένες περιοχές, για παροχή ασφάλειας 

κυρίως στους μοτοσικλετιστές. 

ΜΕ Τμήμα Δημοσίων Έργων (ΥΣΕ) 

 

Αστυνομία Κύπρου 

 

Σύνδεσμοι Μοτοσυκλετιστών 

 

Επαρχιακές Διοικήσεις 

 

Επιτροπή: Ασφάλειας 

Δρόμων 

 

 

 

 

 

 

Ο αριθμός των 

αξιολογήσεων που έχουν 

πραγματοποιηθεί για τα 

στηθαία ασφαλείας, καθώς 

και ο αριθμός των 

εισηγήσεων που 

εγκρίθηκαν. 

Μειωμένος κίνδυνος για 

τους χρήστες του οδικού 

δικτύου, και κυρίως τους 

μοτοσικλετιστές, από μη 

προστατευμένη οδική 

υποδομή. 

Εφαρμόστηκε σε 

κάποιο βαθμό 

Ανάληψη διαρκούς προγράμματος αξιολόγησης 

και βελτίωσης του οδικού φωτισμού σε περιοχές 

όπου σημειώνονται τα υψηλότερα ποσοστά 

οδικών συγκρούσεων κατά τις βραδινές ώρες. 

ΜΕ Τμήμα Δημοσίων Έργων (ΥΣΕ) 

 

Αστυνομία Κύπρου 

 

Επαρχιακές Διοικήσεις 

 

Τοπικές Αρχές 

 

Τμήμα 

Ηλεκτρομηχανολογικών 

Υπηρεσιών (ΥΣΕ) 

 

Επιτροπή: Ασφάλειας Δρόμων 

 

 

Ο αριθμός των 

βελτιώσεων που έγιναν 

στον οδικό φωτισμό μετά 

τα αποτελέσματα 

αξιολογήσεων που 

αναλήφθηκαν. 

Μακροπρόθεσμη μείωση 

των οδικών συγκρούσεων 

που σημειώνονται τις 

βραδινές ώρες. 

Δεν 

εφαρμόστηκε 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.5 ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΚΑΙ 

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Χρονικό 

Πλαίσιο 

(ΒΡ/MΕ/ΜΑ) 

Αρμόδια 

Υπηρεσία/Οργανισμός 

Μετρήσεις / Μεθοδολογία 

παρακολούθησης 

Αναμενόμενο 

Αποτέλεσμα 

Απολογισμός 

Εντοπισμός των συμβολών με τα υψηλότερα 

ποσοστά οδικών συγκρούσεων για στρέφουσες 

κινήσεις, όπου οι εν λόγω στροφές δεν είναι 

διαμορφωμένες για προστασία των 

στρεφουσών κινήσεων, και υλοποίηση 

προγραμμάτων για την παροχή προστασίας 

(όπως απαγόρευση στροφών, εφαρμογή 

αποκλειστικών λωρίδων για δεξιόστροφες 

κινήσεις (protected right turn pockets), 

εγκατάσταση φώτων τροχαίας, ή διαχωρισμός 

των φάσεων για στρέφοντα οχήματα σε σημεία 

όπου ήδη υπάρχουν φώτα τροχαίας, ή 

διαχωρισμός του επιπέδου κίνησης όπου 

χρειάζεται). 

ΜΕ Τμήμα Δημοσίων Έργων (ΥΣΕ) 

 

Αστυνομία Κύπρου Επαρχιακές 

Διοικήσεις Τοπικές Αρχές 

 

Επιτροπή: Ασφάλειας Δρόμων 

Ο αριθμός των 

προγραμμάτων για 

βελτίωση συμβολών όπου 

παρουσιάζονται 

προβλήματα εμπλοκής με 

στρέφουσες κινήσεις. 

Μακροπρόθεσμη 

μείωσητου αριθμού των 

πιο σοβαρών οδικών 

συγκρούσεων και των 

συγκρούσεωνπου 

σημειώνονται σε 

συμβολές. 

 Εφαρμόστηκε 

Κατασκευή πεζοδρομίων και διαβάσεων πεζών 

σε δρόμους της υπαίθρου με κυκλοφορία 

πεζών. 

ΜΕ-ΜΑ Τμήμα Δημοσίων Έργων (ΥΣΕ) 

 

Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως 

Επαρχιακές Διοικήσεις Τοπικές Αρχές 

 

Επιτροπή: Ασφάλειας Δρόμων 

Ο αριθμός των 

πεζοδρομίων και των 

διαβάσεων πεζών που 

κατασκευάστηκαν σε 

δρόμους της υπαίθρου 

Μείωση των θυμάτων 

ανάμεσα σε πεζούς σε 

δρόμους της υπαίθρου με 

κυκλοφορία πεζών. 

Εφαρμόστηκε 

 

Χρονικό πλαίσιο: ΒΡ: Βραχυπρόθεσμο: 1-3 χρόνια από την έναρξη, MΕ: Μεσοπρόθεσμο 3-7 χρόνια, ΜΑ: Μακροπρόθεσμο: πριν το τέλος της στρατηγικής περιόδου 

Έντονο κείμενο: Επισημαίνει τον «Βασικό Οργανισμό», στις περιπτώσεις όπου συμμετέχουν περισσότεροι του ενός οργανισμοί 



139 

 
 
 
 

Στρατηγικό Σχέδιο Οδικής Ασφάλειας 2021-2030 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.6 ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 

ΑΤΥΧΗΜΑ 

Χρονικό 

Πλαίσιο 

(ΒΡ/MΕ/ΜΑ) 

Αρμόδια 

Υπηρεσία/Οργανισμός 

Μετρήσεις / Μεθοδολογία 

παρακολούθησης 

Αναμενόμενο 

Αποτέλεσμα 

Απολογισμός 

ΜΕΤΡΟ  

Προώθηση καλών πρακτικών και εναρμόνιση 

με οδηγίες για τη βασική περίθαλψη 

τραυματιών και τις υπηρεσίες επειγόντων 

περιστατικών. 

ΒΡ Υπουργείο Υγείας 

 

Επιτροπή: Άμεσης 

Περίθαλψης 

Αριθμός οργανισμών που 

προωθούν καλές 

πρακτικές. 

Βελτίωση της βασικής 

περίθαλψης τραυματιών και 

των υπηρεσιών επειγόντων 

περιστατικών. 

Εφαρμόστηκε. Έχει 

καταρτιστεί 

κατάλογος με 

πρωτόκολλα από το 

Υπουργείο Υγείας, ο 

οποίος διανέμεται 

στο πλήρωμα των 

ασθενοφόρων. 

 

 

Παροχή της αναγκαίας υποστήριξης ώστε να 

τεθεί σε λειτουργία η υπηρεσία eCall το 

συντομότερο δυνατό. 

ΜΕ Υπουργείο Υγείας 

 

Υπουργείο Οικονομικών 

Η κάλυψη γεωγραφικών 

περιοχών από την υπηρεσία 

eCall. 

Ευρεία διαθεσιμότητα της 

υπηρεσίας eCall. 

Το σύστημα e-Call 

εγκαταστάθηκε τον 

Σεπτέμβριο του 

2017. 

Παρουσιάζονται 

κάποια τεχνικά 

προβλήματα που 

τυγχάνουν 

χειρισμού. 

  Επιτροπή: Άμεσης 

Περίθαλψης 

   

Επέκταση των περιοχών κάλυψης του 

τηλεφωνικού κέντρου εκτάκτων περιστατικών 

Λευκωσίας, ώστε να συμπεριλάβει τις περιοχές 

Λάρνακας και Παραλιμνίου στην επόμενη φάση 

και στη συνέχεια ολόκληρη την επικράτεια της 

Δημοκρατίας. 

ΜΕ Υπουργείο Υγείας 

 

Υπουργείο Οικονομικών 

 

Συμβούλιο Οδικής 

Ασφάλειας 

 

Γεωγραφική επιφάνεια εντός 

καθορισμένης απόστασης από 

κέντρο κλήσεων εκτάκτων 

περιστατικών που διαθέτει 

ασθενοφόρο. 

Όλοι οι κάτοικοι να 

βρίσκονται εντός 

καθορισμένης απόστασης 

από κέντρο κλήσεων 

εκτάκτων περιστατικών που 

διαθέτει ασθενοφόρο. 

Εφαρμόστηκε. 

  Επιτροπή: Άμεσης 

Περίθαλψης 

 

   



140 

 
 
 
 

Στρατηγικό Σχέδιο Οδικής Ασφάλειας 2021-2030 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.6 ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 

ΑΤΥΧΗΜΑ 

Χρονικό 

Πλαίσιο 

(ΒΡ/MΕ/ΜΑ) 

Αρμόδια 

Υπηρεσία/Οργανισμός 

Μετρήσεις / Μεθοδολογία 

παρακολούθησης 

Αναμενόμενο 

Αποτέλεσμα 

Απολογισμός 

Υποστήριξη ίδρυσης Θεσμικού Οργάνου για 

καθορισμό και διατήρηση προτύπων για την 

εκπαίδευση και πιστοποίηση των διασωστών. 

ΜΕ Υπουργείο Υγείας 

 

Συμβούλιο Οδικής 

Ασφάλειας 

 

Επιτροπή: Άμεσης 

Περίθαλψης 

Ο αριθμός των διασωστών 

που αποκτούν την 

προκαθορισμένη 

πιστοποίηση(απαιτούνται 

ξεχωριστές αξιολογήσεις των 

καθορισμένων 

προτύπων καιτου 

αριθμού των οργανισμών που 

παρέχουν 

πιστοποιημένη εκπαίδευση). 

Αναβάθμιση του παρα- 

ιατρικού προσωπικού 

οδηγεί σε μείωση των 

θανάτων από οδικές 

συγκρούσεις λόγω της 

αναβαθμισμένης 

επείγουσας 

προνοσοκομειακής 

φροντίδας μετά τον 

τραυματισμό. 

Δεν εφαρμόστηκε. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.6 ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Χρονικό 

Πλαίσιο 

(ΒΡ/MΕ/ΜΑ) 

Αρμόδια 

Υπηρεσία/Οργανισμός 

Μετρήσεις / 

Μεθοδολογία 

παρακολούθησης 

Αναμενόμενο 

Αποτέλεσμα 

Απολογισμός 

Βελτίωση της μακροχρόνιας νοσοκομειακής 

περίθαλψης και αποκατάστασης των επιζώντων 

οδικών συγκρούσεων με την επέκταση του Μητρώου 

Τραύματος και την δημιουργία ενός «Κέντρου 

Τραύματος». 

ΜΕ Υπουργείο Υγείας 

 

Υπουργείο Οικονομικών 

 

Επιτροπή: Άμεσης 

Περίθαλψης 

Δημιουργία ενός 

«Κέντρου Τραύματος». 

Μειωμένη οικονομική 

επιβάρυνση του κράτους 

από τους επιζώντες 

οδικών συγκρούσεων. 

Δεν εφαρμόστηκε. 

Διατήρηση του εν εξέλιξη προγράμματος αναβάθμισης 

του προσωπικού ασθενοφόρων και του εξοπλισμού 

ώστε το πλήρωμα του κάθε ασθενοφόρου να 

αποτελείται από ένα/μια διασώστη (παρα-ιατρικό 

προσωπικό) και ένα/μια Νοσηλευτή/τρια, το 

συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα. 

ΜΑ Υπουργείο Υγείας 

 

Υπουργείο Οικονομικών 

 

Συμβούλιο Οδικής 

Ασφάλειας 

 

Επιτροπή: Άμεσης 

Περίθαλψης 

Το ποσοστό των 

υψηλής ποιότητας 

ομάδων 

ασθενοφόρων 

(πλήρωμα και 

εξοπλισμός) στο στόλο. 

Βελτιωμένη άμεση 

περίθαλψη, με 

αποτέλεσμα τη μείωση 

των θανάτων σε οδικές 

συγκρούσεις. 

Εφαρμόστηκε. 

Δημιουργία νέων Σταθμών Ασθενοφόρων σε 

συγκεκριμένες περιοχές, ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο 

χρόνος άφιξης του ασθενοφόρου στο σημείο της 

οδικής σύγκρουσης. 

ΒΡ Υπουργείο Υγείας 

 

Επιτροπή: Άμεσης 

Περίθαλψης 

Χρόνος Αναχώρησης 

Ασθενοφόρου 

 

Χρόνος Άφιξης στο 

χώρο της σύγκρουσης 

 

ΚΑΙ 

 

Συνολικός Χρόνος 

Ασθενοφόρου στην 

αντιμετώπιση ενός 

περιστατικού. 

Ελαχιστοποίηση του 

χρόνου που μεσολαβεί 

από τη 

σύγκρουση και την 

παροχή Επείγουσας 

Προνοσοκομειακής 

Φροντίδας. 

Εφαρμόστηκε σε 

σημαντικό βαθμό με τη 

δημιουργία 4 νέων 

Σταθμών Ασθενοφόρων, 

αλλά απαιτείται η 

δημιουργία ακόμη 4.   
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.6 ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Χρονικό 

Πλαίσιο 

(ΒΡ/MΕ/ΜΑ) 

Αρμόδια 

Υπηρεσία/Οργανισμός 

Μετρήσεις / 

Μεθοδολογία 

παρακολούθησης 

Αναμενόμενο 

Αποτέλεσμα 

Απολογισμός 

Εμπλοκή Εθελοντών (Πρώτων Ανταποκριτών – First 

Responders) στη διαχείριση θυμάτων οδικών 

συγκρούσεων. 

ΜΕ Υπουργείο Υγείας 

Εταιρείες 

Τηλεπικοινωνιών 

Επιτροπή: Άμεσης 

Περίθαλψης 

Χρήση τεχνολογιών 

πληροφορικής και 

τηλεπικοινωνιών. (Οι 

εθελοντές θα 

λαμβάνουν SMS στο 

κινητό τους τηλέφωνο 

για κάποιο περιστατικό 

ώστε να 

μπορούν να 

ανταποκριθούν αν 

βρίσκονται κοντά στην 

σκηνή της οδικής 

σύγκρουσης). 

 Ελαχιστοποίηση του 

χρόνου διαχείρισης 

επείγουσας αντιμετώπισης 

στην προνοσοκομειακή 

περίθαλψη των 

τραυματιών. 

 Ελαχιστοποίηση των 

κινδύνων επιδείνωσης της 

κατάστασης. 

 Βελτίωση των 

αποτελεσμάτων όσον 

αφορά τις απώλειες. 

Δεν εφαρμόστηκε και 

αμφισβητείται η ορθότητα 

του προτεινόμενου μέτρου. 

 

 
Χρονικό πλαίσιο: ΒΡ: Βραχυπρόθεσμο: 1-3 χρόνια από την έναρξη, MΕ: Μεσοπρόθεσμο 3-7 χρόνια, ΜΑ: Μακροπρόθεσμο: πριν το τέλος της στρατηγικής περιόδου 

Έντονο κείμενο: Επισημαίνει τον «Βασικό Οργανισμό», στις περιπτώσεις όπου συμμετέχουν περισσότεροι του ενός οργανισμοί 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.7 ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ Χρονικό 

Πλαίσιο 

(ΒΡ/MΕ/ΜΑ) 

Αρμόδια 

Υπηρεσία/Οργανισμός 

Μετρήσεις / Μεθοδολογία 

παρακολούθησης 

Αναμενόμενο 

Αποτέλεσμα 

Απολογισμός 

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  

Ενίσχυση των διαδικασιών τεχνικού ελέγχου 

(MOT) ώστε να διασφαλιστεί η έγκυρη 

πιστοποίηση όλων των οχημάτων και 

ανάληψη του ελέγχου τεχνικής επάρκειας 

των οχημάτων και των έγκυρων τεχνικών 

ελέγχων (MOT) από την Αστυνομία και το 

Τμήμα Οδικών Μεταφορών. 

ΒΡ Τμήμα Οδικών Μεταφορών 

(ΥΣΕ) 

 

Αστυνομία Κύπρου 

 

Επιτροπή: Ασφάλειας 

Οχημάτων 

Το ποσοστό των οχημάτων που 

φέρουν έγκυρα 

πιστοποιητικά τεχνικού ελέγχου 

(MOT). 

Χαμηλότερα ποσοστά 

οδικών συγκρούσεων ως 

Αποτέλεσμα ασφαλέστερων 

οχημάτων, στις περιπτώσεις 

όπου κύριος παράγοντας 

σύγκρουσης ήταν η 

ασφάλεια του οχήματος 

Εφαρμόστηκε σε 

σημαντικό βαθμό. 

Συνέχιση και αναβάθμιση της διαρκούς 

αξιολόγησης των κέντρων ελέγχου 

οχημάτων και των πόρων ώστε να 

διασφαλιστεί η διατήρηση τους σε 

ικανοποιητικό επίπεδο για κάλυψη των 

απαιτήσεων ελέγχου. 

ΒΡ Τμήμα Οδικών Μεταφορών 

(ΥΣΕ) 

 

Επιτροπή: Ασφάλειας 

Οχημάτων 

Ο αριθμός επιθεωρήσεων σε 

κέντρα ελέγχου οχημάτων και ο 

αριθμός των αποτελεσμάτων από 

τις επιθεωρήσεις όπου βρέθηκε 

ότι τα κέντρα 

λειτουργούν σε 

ικανοποιητικό επίπεδο. 

Υψηλά πρότυπα και 

ικανοποιητική απόδοση των 

κέντρων ελέγχου. 

Εφαρμόζεται 

Συνέχιση και αναβάθμιση των ελέγχων 

καταλληλότητας των σχολικών λεωφορείων. 

ΒΡ Τμήμα Οδικών Μεταφορών 

(ΥΣΕ) 

Ο αριθμός επιθεωρήσεων των 

λεωφορείων και τα 

ποσοστά επιτυχίας. 

Ασφαλέστερη μεταφορά 

παιδιών στα σχολεία. 

Εφαρμόζεται 

  Αστυνομία Κύπρου 

 

Υπουργείο Παιδείας και 

Πολιτισμού 

   

  Επιτροπή: Ασφάλειας 

Οχημάτων 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.7 ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ Χρονικό 

Πλαίσιο 

(ΒΡ/MΕ/ΜΑ) 

Αρμόδια 

Υπηρεσία/Οργανισμός 

Μετρήσεις / Μεθοδολογία 

παρακολούθησης 

Αναμενόμενο 

Αποτέλεσμα 

Απολογισμός 

Διερεύνηση της δυνατότητας 

αποτελεσματικού και ολοκληρωμένου 

ελέγχου των αυτοκινήτων εισαγωγής, των 

συνοδευτικών εξαρτημάτων μοτοσικλετών 

και ποδηλάτων, των εξαρτημάτων και των 

ανταλλακτικών ώστε να εξασφαλιστεί η 

καταλληλότητα τους και η εναρμόνιση τους 

με τα ευρωπαϊκά πρότυπα προστασίας των 

καταναλωτών. 

ΜΕ Τμήμα Οδικών Μεταφορών 
(ΥΣΕ) 

 
Επιτροπή: Ασφάλειας 

Οχημάτων 

Τα αποτελέσματα της μελέτης για 

την έρευνα 

σχετικά με τις απαιτήσεις όσον 

αφορά την 

παρακολούθηση, η οποία 

ετοιμάστηκε και 

δημοσιεύτηκε, καθώς και ο 

αριθμός των προτάσεων που 

έγιναν αποδεκτές από την αρμόδια 

επιτροπή. 

Εφαρμογή διαδικασιών για 

την αποτελεσματική 

παρακολούθηση 

εισαγόμενων οχημάτων και 

ανταλλακτικών. 

Εφαρμόζεται 

Λήψη μέτρων για να διασφαλιστεί ότι οι 

απαιτήσεις που επιβάλλονται για τα 

εμπορικά οχήματα συμφωνούν με τις 

τεχνικές προδιαγραφές, (π.χ. όσον αφορά 

την ύπαρξη συσκευών για την κούραση και 

την προειδοποίηση διατάραξης της 

προσοχής) και μεταφορά πληροφοριών και 

σχετικών οδηγιών σε σχετικούς οργανισμούς 

και δημοσιοποίηση τους. 

ΜΑ Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας 

 
Τμήμα Οδικών Μεταφορών (ΥΣΕ) 

 
Μονάδα Οδικής Ασφάλειας 

 
Αστυνομία Κύπρου 

 
Επιτροπή: Ασφάλειας 

Οχημάτων 

Ο αριθμός των εμπορικών 

οργανισμών που έλαβαν 

πληροφορίες. 

Η αυξημένη 

ευαισθητοποίηση των 

εμπορικών οργανισμών, 

σχετικά με τις απαιτήσεις 

για τα εμπορικά οχήματα. 

Δεν εφαρμόστηκε 

Εφαρμογή προγράμματος για υλοποίηση 

των διατάξεων της Οδηγίας Άδειας 

Οδήγησης της ΕΕ, σχετικά με την ένταξη της 

γνώσης για τα ελαστικά και την συντήρηση 

του αυτοκινήτου ως θεμάτων στην εξέταση 

οδήγησης. 

ΜΕ Τμήμα Οδικών Μεταφορών 
(ΥΣΕ) 

 
 

Επιτροπή: Ασφάλειας 
Οχημάτων 

Ο αριθμός των θεμάτων που έχουν 

εγκριθεί από την αρμόδια επιτροπή 

για 

ένταξη τους στην εξέταση 

οδήγησης. 

Βελτιωμένη επίγνωση της 

ασφάλειας των οχημάτων 

από τους υποψήφιους 

οδηγούς, με αποτέλεσμα 

την βελτίωση της 

προσοχής τους στο θέμα 

αυτό. 

Προωθείται η 

εφαρμογή 

Στήριξη των πρωτοβουλιών της ΕΕ όσον 

αφορά την μελλοντική τεχνολογία οχήματος, 

όπως τον ευφυή έλεγχο ταχύτητας 

(Ιntelligent Speed Detection) και των 

συστημάτων προειδοποίησης σύγκρουση 

(Crash Warning Systems). 

ΜΑ Τμήμα Οδικών Μεταφορών 
(ΥΣΕ) 

 
Επιτροπή: Ασφάλειας 

Οχημάτων 

Ο αριθμός των 

πρωτοβουλιών της ΕΕ που 

υποστηρίζονται. 

Αυξημένη χρήση της 

τεχνολογίας ασφάλειας στα 

οχήματα. 

Εφαρμόστηκε 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.7 ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ Χρονικό 

Πλαίσιο 

(ΒΡ/MΕ/ΜΑ) 

Αρμόδια 

Υπηρεσία/Οργανισμός 

Μετρήσεις / Μεθοδολογία 

παρακολούθησης 

Αναμενόμενο 

Αποτέλεσμα 

Απολογισμός 

Διατήρηση της οικονομικής στήριξης του 

προγράμματος «απόσυρσης παλιών 

αυτοκινήτων» ως τρόπου απομάκρυνσης 

των παλαιότερων και 

λιγότερο κατάλληλων για κυκλοφορία 

οχημάτων. 

ΜΑ Τμήμα Οδικών Μεταφορών 
(ΥΣΕ) 

Το ποσοστό των οχημάτων πάνω 

από μια ορισμένη 

ηλικία. 

Οχήματα υψηλότερων 

προδιαγραφών στη 

Κυπριακή Δημοκρατία 

Δεν εφαρμόστηκε 

  Επιτροπή: Ασφάλειας 

Οχημάτων 

   

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  

Προώθηση της αυξημένης χρήσης 

κατάλληλων συστημάτων συγκράτησης 

παιδιών στα οχήματα. 

ΒΡ Μονάδα Οδικής Ασφάλειας 

(ΥΣΕ) 

 

Αστυνομία Κύπρου 

 

Υπουργείο Υγείας 

 

Υπουργείο Παιδείας και 

Πολιτισμού 

Ο αριθμός των σχετικών 

εκστρατειών 

ευαισθητοποίησης που έγιναν. 

Μείωση των θυμάτων που 

είναι παιδιά. 

Εφαρμόστηκε 

  Επιτροπή: Διαφώτισης και 

Κυκλοφοριακής Αγωγής 

   

Προώθηση και δημοσίευση των 

αποτελεσμάτων του EuroNCAP, ή 

ισοδύναμου, για αύξηση της 

ευαισθητοποίησης για την ασφάλεια 

οχημάτων. 

ΒΡ Μονάδα Οδικής Ασφάλειας 

 

Τμήμα Οδικών Μεταφορών (ΥΣΕ) 

 

Αστυνομία Κύπρου 

Ο αριθμός των εκστρατειών 

ευαισθητοποίησης που έγιναν. 

Οχήματα υψηλότερων 

προδιαγραφών στην 

Κυπριακή Δημοκρατία. 

Δεν εφαρμόστηκε 

  Επιτροπή: Ασφάλειας 

Οχημάτων 

   

 

 
Χρονικό πλαίσιο: ΒΡ: Βραχυπρόθεσμο: 1-3 χρόνια από την έναρξη, MΕ: Μεσοπρόθεσμο 3-7 χρόνια, ΜΑ: Μακροπρόθεσμο: πριν το τέλος της στρατηγικής περιόδου 

Έντονο κείμενο: Επισημαίνει τον «Βασικό Οργανισμό», στις περιπτώσεις όπου συμμετέχουν περισσότεροι του ενός οργανισμοί 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.8 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

Χρονικό 

Πλαίσιο 

(ΒΡ/MΕ/ΜΑ) 

Αρμόδια 

Υπηρεσία/Οργανισμός 

Μετρήσεις / Μεθοδολογία 

παρακολούθησης 

Αναμενόμενο 

Αποτέλεσμα 

Απολογισμός 

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  

Ευρύτερη δημοσίευση των στατιστικών 

δεδομένων των οδικών συγκρούσεων στις 

ιστοσελίδες της Μονάδας Οδικής Ασφάλειας του 

Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων και του 

Τμήματος Τροχαίας της Αστυνομίας Κύπρου για 

ευαισθητοποίηση του κοινού για προβλήματα 

Οδικής Ασφάλειας που αντιμετωπίζει η Κύπρος. 

ΒΡ Αστυνομία Κύπρου 

 

Μονάδα Οδικής Ασφάλειας 

 

Επιτροπή: Συμβούλιο Οδικής 

Ασφάλειας 

Ο αριθμός των εκθέσεων που 

δημοσιεύτηκαν στις 

ιστοσελίδες και ο βαθμός 

επισκεψιμότητας σε αυτές. 

Αυξημένη συνείδηση για 

θέματα Οδικής Ασφάλειας 

στη Κυπριακή Δημοκρατία. 

Εφαρμόστηκε από 

την Αστυνομία, όχι 

όμως από τη 

Μονάδα Οδικής 

Ασφάλειας 

Αξιολόγηση της μεθόδου συλλογής δεδομένων, 

του περιεχομένου και της επισκόπησης των 

διαδικασιών για αύξηση της ακρίβειας και της 

αξιοπιστίας των δεδομένων σχετικά με τις 

οδικές συγκρούσεις και τον αριθμό θυμάτων. 

ΒΡ Αστυνομία Κύπρου 

 

Μονάδα Οδικής Ασφάλειας 

 

Τμήμα Δημοσίων Έργων (ΥΣΕ) 

Επικύρωση ελέγχων και 

αναθεωρήσεων που έγιναν 

στους τομείς συλλογής 

δεδομένων. 

Αυξημένη αξιοπιστία και 

ακρίβεια για τα στοιχεία 

που συλλέγονται. 

Έγινε περιορισμένη 

αναθεώρηση του 

Εντύπου 

Καταγραφής 

Στοιχείων Οδικών 

Δυστυχημάτων 

  Επιτροπή: Συμβούλιο Οδικής 

Ασφάλειας 

   

Συγκέντρωση και δημοσίευση των πιο 

επικίνδυνων περιοχών του οδικού δικτύου, για 

αύξηση της προσοχής των οδηγών για τους 

πιθανούς κινδύνους που αφορούν την Οδική 

Ασφάλεια. 

ΜΕ Αστυνομία Κύπρου 

 

Μονάδα Οδικής Ασφάλειας 

 

 

Επιτροπή: Συμβούλιο Οδικής 

Ασφάλειας 

Δημοσίευση των 

ιεραρχημένων κατάλογων, με 

τα επικίνδυνα σημεία και το 

επίπεδο της 

ευαισθητοποίησης του 

ευρύτερου κοινού σχετικά με 

τις περιοχές υψηλού ινδύνου. 

Μειωμένος αριθμός 

θυμάτων σε ένα 

ασφαλέστερο οδικό δίκτυο. 

Εφαρμόστηκε 

Εφαρμογή συστήματος συλλογής δεδομένων 

οδικών συγκρούσεων με γεωαναφορά, ώστε τα 

στοιχεία ανάλυσης συγκρούσεων να 

χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με σύστημα 

προβολής σε χάρτη, για πραγματοποίηση μιας 

πιο στοχευμένης ανάλυσης ανά περιοχή. 

ΜΕ Αστυνομία Κύπρου 

 
Μονάδα Οδικής Ασφάλειας 

 
Τμήμα Δημοσίων Έργων (ΥΣΕ) 

Διάθεση δεδομένων 

σύγκρουσης με 

γεωαναφορά και χρήση τους 

για ανάλυση. 

Αυξημένη 

αποτελεσματικότητα της 

κατανομής των πόρων και 

αύξηση του ρυθμού 

μείωσης των θυμάτων. 

Εφαρμόστηκε 

  Επιτροπή: Συμβούλιο 
Οδικής Ασφάλειας 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.8 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

Χρονικό 

Πλαίσιο 

(ΒΡ/MΕ/ΜΑ) 

Αρμόδια 

Υπηρεσία/Οργανισμός 

Μετρήσεις / Μεθοδολογία 

παρακολούθησης 

Αναμενόμενο 

Αποτέλεσμα 

Απολογισμός 

Εκπόνηση μελετών για τον σχεδιασμό και την 

ιεράρχηση των μέτρων για αντιμετώπιση 

γνωστών προβλημάτων που αφορούν θύματα 

και εφαρμογή προγραμμάτων ευρείας έκτασης 

και μαζικών δράσεων. 

ΜΕ Μονάδα Οδικής Ασφάλειας 

 

Επιτροπή: Συμβούλιο Οδικής 

Ασφάλειας 

Ο αριθμός των μελετών που 

αφορούν 

συγκεκριμένες περιοχές και 

των μέτρων που 

υλοποιήθηκαν. 

Αυξημένη 

αποτελεσματικότητα της 

κατανομής των πόρων και 

του ρυθμού μείωσης των 

θυμάτων. 

 

Εκπονήθηκαν  

κάποιες σχετικές 

μελέτες. 

Συντονισμός της συλλογής και δημοσίευσης των 

δεδομένων για τον αριθμό θυμάτων και 

παρακολούθηση μετά την εφαρμογή μέτρων 

(monitoring) ώστε να τροφοδοτηθεί μια συνεχής 

αναθεώρηση του Στρατηγικού Σχεδίου Οδικής 

Ασφάλειας. 

ΜΕ Μονάδα Οδικής Ασφάλειας 

 

Αστυνομία Κύπρου 

 

Επιτροπή: Συμβούλιο Οδικής 

Ασφάλειας 

Ο αριθμός των μελετών μετά 

την υλοποίηση 

μέτρων, καθώς και των 

μέτρων που επιλέγηκαν για 

ευρύτερη εφαρμογή. 

Αυξημένη 

αποτελεσματικότητα της 

κατανομής των πόρων και 

του ρυθμού μείωσης των 

θυμάτων. 

Γίνεται συλλογή 

στοιχείων για τα 

θύματα, όχι όμως 

συστηματική 

παρακολούθηση της 

αποτελεσματικότητας 

των μέτρων και 

αναθεώρηση του 

Στρατηγικού Σχεδίου. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.8 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

Χρονικό 

Πλαίσιο 

(ΒΡ/MΕ/ΜΑ) 

Αρμόδια 

Υπηρεσία/Οργανισμός 

Μετρήσεις / Μεθοδολογία 

παρακολούθησης 

Αναμενόμενο 

Αποτέλεσμα 

Απολογισμός 

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  

Η Μονάδα Οδικής Ασφάλειας του Υπουργείου 

Συγκοινωνιών και Έργων να λειτουργεί ως ένα 

εθνικό «Παρατηρητήριο Οδικής Ασφάλειας». 

ΜΕ Μονάδα Οδικής 
Ασφάλειας 

 
Επιτροπή: Συμβούλιο 

Οδικής Ασφάλειας 

Ο αριθμός των στοιχείων που 

λήφθηκαν, διανεμήθηκαν και 

έγινε αναφορά σε αυτά από 

άλλους, για κάθε ένα από 

τα 5 θέματα που είναι κοινά 

στην Ευρωπαϊκή πολιτική για 

την Οδική Ασφάλεια (RSO1).  

Διάθεση πιο εκτεταμένης 

και λεπτομερούς γνώσης 

για την ενημέρωση 

μελλοντικών δράσεων και 

στρατηγικών, οι οποίες 

είναι στοχευμένες και 

σχετικές με την Κύπρο. 

Δεν υλοποιήθηκε. 

Συντονισμός ανάθεσης μιας σειράς μελετών 

έρευνας και ανάλυσης για την αξιολόγηση της 

απόδοσης των μέτρων του Στρατηγικού Σχεδίου 

Οδικής Ασφάλειας που εφαρμόστηκαν εντός της 

Δημοκρατίας. 

ΜΕ Μονάδα Οδικής 
Ασφάλειας 

 
Υπουργείο Υγείας 

 
Επιτροπή: Ερευνών 
Οδικής Ασφάλειας 

Ο αριθμός των μελετών που 

ανατέθηκαν και των εκθέσεων 

που ετοιμάστηκαν και 

περιέχουν συγκεκριμένες 

προτάσεις. 

Αυξημένη 

αποτελεσματικότητα της 

κατανομής των πόρων και 

του ρυθμού μείωσης των 

θυμάτων. 

Δεν υλοποιήθηκε. 

Συμπερίληψη των αποτελεσμάτων από την 

εφαρμογή του Σχεδίου και άλλων αποτελεσμάτων 

παρακολούθησης σε άλλες αναγνωρισμένες 

πηγές ώστε να διανεμηθούν και να γίνει αναφορά 

σε αυτές από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ ανάλογα 

με την περίπτωση. 

ΜΕ Μονάδα Οδικής 
Ασφάλειας 

 
Επιτροπή: Συμβούλιο 

Οδικής Ασφάλειας 

Ο αριθμός των δεδομένων 

που παραδόθηκαν στο 

Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο 

Οδικής Ασφάλειας(ERSO2). 

Ευρύτερη κατανόηση των 

θεμάτων που αντιμετωπίζει 

η Κύπρος από άλλα κράτη 

μέλη της ΕΕ 

Αποστέλλονται 

στοιχεία στην 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Δημιουργία βάσης δεδομένων για την 

παρακολούθηση στατιστικών στοιχείων ώστε να 

εξεταστεί η αποτελεσματικότητα προηγούμενων 

προγραμμάτων που υλοποιήθηκαν σε τοπικό 

επίπεδο και να γίνει αναγνώριση των μέτρων που 

είναι πιο αποτελεσματικά για εφαρμογή σε τοπικό 

επίπεδο στα επόμενα έτη, ή χρήση τους στη 

διαδικασία επιλογής μελλοντικών προγραμμάτων 

για την Οδική Ασφάλεια. 

ΜΕ Μονάδα Οδικής 
Ασφάλειας 

 
Αστυνομία Κύπρου 

 
Τμήμα Δημοσίων Έργων 

(ΥΣΕ) 

Ο αριθμός των μελετών 

αξιολόγησης που 

ετοιμάστηκαν μετά την 

υλοποίηση δράσεων και 

μέτρων που επιλέγηκαν για 

ευρύτερη εφαρμογή. 

Αυξημένη 

αποτελεσματικότητα της 

κατανομής των πόρων και 

του ρυθμού μείωσης των 

θυμάτων. 

Υπάρχει η βάση 

δεδομένων της 

Αστυνομίας, όμως δεν 

εξετάζεται σε μεγάλο 

βαθμό η 

αποτελεσματικότητα 

των μέτρων. 

  Επιτροπή: Συμβούλιο 
Οδικής Ασφάλειας 

   

                                                           
1 Road Safety Policy, Knowledge Base, Projects, Statistics and Toolbox 
2 European Road Safety Observatory 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.8 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ 

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

Χρονικό Πλαίσιο 

(ΒΡ/MΕ/ΜΑ) 

Αρμόδια 

Υπηρεσία/Οργανισμός 

Μετρήσεις / Μεθοδολογία 

παρακολούθησης 

Αναμενόμενο Αποτέλεσμα Απολογισμός 

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ  

Καθορισμός αρμόδιων 

λειτουργών επικοινωνίας σε κάθε 

Δήμο και Επαρχιακή Διοίκηση και 

εφαρμογή προγράμματος 

τακτικών συναντήσεων, μέσω 

των οποίων θα επιτευχθούν τα 

ακόλουθα δύο μέτρα (Α και Β). 

ΒΡ Μονάδα Οδικής Ασφάλειας 

 

Επαρχιακές Διοικήσεις 

 

Δήμοι 

 

Επιτροπή: Συμβούλιο Οδικής 

Ασφάλειας 

Ο αριθμός λειτουργών 

επικοινωνίας που 

καθορίστηκαν. 

Αυξημένη αποδοτικότητα του 

προσωπικού και της κατανομής 

πόρων και μεγαλύτερο 

ποσοστό της μείωσης του 

αριθμού των θυμάτων. 

Δεν εφαρμόστηκε 

Α) Συντονισμός των 

δραστηριοτήτων για την Οδική 

Ασφάλεια από τις Επαρχιακές 

Διοικήσεις και τα Δημαρχεία για 

να διασφαλιστεί ότι η κάθε δράση 

στοχεύει σε τοπικά ζητήματα. 

ΜΕ Μονάδα Οδικής Ασφάλειας 

 

Επαρχιακές Διοικήσεις 

 

Ένωση Δήμων 

 

 

Επιτροπή: Συμβούλιο Οδικής 

Ασφάλειας 

Ο αριθμός των δράσεων που 

ήταν βασισμένα σε στοιχεία 

(data-led ) σε περιφερειακό 

επίπεδο. 

Η αυξημένη αποδοτικότητα του 

προσωπικού και της 

κατανομής των πόρων του 

προϋπολογισμού και 

μεγαλύτερο ποσοστό 

μείωσης του αριθμού των 

θυμάτων. 

Δεν εφαρμόστηκε 

Β) Συλλογή της τοπικής γνώσης 

για κάθε Επαρχία και κάθε Δήμο 

και της τεχνογνωσίας των 

λειτουργών της κάθε τοπικής 

Αρχής, για την υλοποίηση 

στοχευμένων παρεμβάσεων. 

ΜΕ Μονάδα Οδικής Ασφάλειας 

 

Επαρχιακές Διοικήσεις 

 

Ένωση Δήμων 

 

 

Επιτροπή: Συμβούλιο Οδικής 

Ασφάλειας 

Ο αριθμός των 

αποτελεσμάτων από 

στατιστικές μελέτες σε 

περιφερειακό επίπεδο οι 

οποίες υποβλήθηκαν στο 

Εθνικό Παρατηρητήριο Οδικής 

Ασφάλειας. 

Η αυξημένη αποδοτικότητα του 

προσωπικού και της κατανομής 

των πόρων του 

προϋπολογισμού, μεγαλύτερο 

ποσοστό μείωσης του αριθμού 

των θυμάτων 

 

ΚΑΙ 

 

Βελτιωμένη κατανόηση των ανά 

περιοχή / τοπικών ζητημάτων 

Δεν εφαρμόστηκε 

Επίτευξη συμφωνίας με τους 

πάροχους δημοσίων μεταφορών 

για εμφάνιση μηνυμάτων για την 

Οδική Ασφάλεια στα οχήματα 

τους. 

ΒΡ Μονάδα Οδικής Ασφάλειας 

 

Τμήμα Οδικών Μεταφορών 

(ΥΣΕ) 

 

Αστυνομία Κύπρου 

 

Επιτροπή: Διαφώτισης και 

Κυκλοφοριακής Αγωγής 

Ο αριθμός των οχημάτων που 

φέρουν υλικό για την Οδική 

Ασφάλεια. 

Ευρύτερη εκτίμηση των 

θεμάτων της Οδικής Ασφάλειας, 

τα οποία συμβάλλουν σε μια 

μακροπρόθεσμη 

καλλιέργεια και αλλαγή της 

στάσης απέναντι στην 

Οδική Ασφάλεια. 

Δεν υλοποιήθηκε 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.8 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ 

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

Χρονικό Πλαίσιο 

(ΒΡ/MΕ/ΜΑ) 

Αρμόδια 

Υπηρεσία/Οργανισμός 

Μετρήσεις / Μεθοδολογία 

παρακολούθησης 

Αναμενόμενο Αποτέλεσμα Απολογισμός 

Εισαγωγή πιλοτικών έργων όσον 

αφορά την εφαρμογή 

στοχευμένων μέτρων, για 

μέτρηση της επιτυχίας τους, 

προώθηση των αποτελεσμάτων 

τους και ευρύτερη εφαρμογή των 

πιο αποδοτικών μέτρων. 

ΒΡ Μονάδα Οδικής Ασφάλειας 

 

Επιτροπή: Ασφάλειας 

Δρόμων 

Ο αριθμός των πιλοτικών 

έργων που υλοποιήθηκαν και 

δημοσιεύθηκαν, καθώς και ο 

αριθμός των προτάσεων που 

έγιναν αποδεκτές. 

Αυξημένη αποτελεσματικότητα 

της κατανομής των πόρων και 

μεγαλύτερο ποσοστό μείωσης 

του αριθμού των θυμάτων. 

Δεν υλοποιήθηκε 

Εξασφάλιση βέλτιστου 

συντονισμού των 

συμβαλλόμενων μερών του 

Ευρωπαϊκού Χάρτη Οδικής 

Ασφάλειας και μεγιστοποίηση της 

συμβολής τους στην Οδική 

Ασφάλεια. 

ΜΕ Μονάδα Οδικής Ασφάλειας 

 

Επιτροπή: Συμβούλιο Οδικής 

Ασφάλειας 

Ο αριθμός των 

συμβαλλόμενων μερών του 

Ευρωπαϊκού Χάρτη Οδικής 

Ασφάλειας. 

Αύξηση της ευαισθητοποίησης 

και της υποστήριξης για την 

αντιμετώπιση των 

προβλημάτων Οδικής 

Ασφάλειας στη Κυπριακή 

Δημοκρατία. 

Υλοποιήθηκε σε 

κάποιο βαθμό 

Οι Δράσεις για την Οδική 

Ασφάλεια που εγκρίνονται κάθε 

χρόνο από το Συμβούλιο Οδικής 

Ασφάλειας για την εφαρμογή τους 

το επόμενο έτος θα πρέπει να 

υποβάλλονται προς έγκριση στο 

Υπουργικό Συμβούλιο, μετά την 

έγκριση των απαιτούμενων 

κονδυλίων από το Υπουργείο 

Οικονομικών. 

ΒΡ Μονάδα Οδικής Ασφάλειας 

 

Υπουργείο Οικονομικών 

 

Επιτροπή: Συμβούλιο Οδικής 

Ασφάλειας 

Ο αριθμός των δράσεων που 

εγκρίθηκαν και της 

χρηματοδότησης που 

διατέθηκε. 

Αυξημένη αποτελεσματικότητα 

του σχεδιασμού, του 

προγραμματισμού και της 

υλοποίησης του προγράμματος. 

Δεν υλοποιήθηκε 

Εξασφάλιση χορηγιών από 

επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα 

για τις δράσεις για την Οδική 

Ασφάλεια και προσφορά δωρεάν 

διαφήμισης για τοπικές 

επιχειρήσεις ως αντάλλαγμα για 

την υποστήριξη των εκστρατειών 

ευαισθητοποίησης. 

ΜΕ Μονάδα Οδικής Ασφάλειας 

 

Αστυνομία Κύπρου 

 

Επιτροπή: Διαφώτισης και 

Κυκλοφοριακής Αγωγής 

Το ύψος της συμβολής του 

ιδιωτικού τομέα. 

Αυξημένη απόδοση των 

κονδυλίων του 

προϋπολογισμού για την Οδική 

Ασφάλεια και ευρύτερη 

εκτίμηση των θεμάτων που την 

αφορούν, καθώς και συμβολής 

τους σε μια μακροπρόθεσμη 

αλλαγή στην κουλτούρα και την 

στάση απέναντι στην Οδική 

Ασφάλεια. 

Υλοποιήθηκε σε 

κάποιο βαθμό 

 
Χρονικό πλαίσιο: ΒΡ: Βραχυπρόθεσμο: 1-3 χρόνια από την έναρξη, MΕ: Μεσοπρόθεσμο 3-7 χρόνια, ΜΑ: Μακροπρόθεσμο: πριν το τέλος της στρατηγικής περιόδου 

Έντονο κείμενο: Επισημαίνει τον «Βασικό Οργανισμό», στις περιπτώσεις όπου συμμετέχουν περισσότεροι του ενός οργανισμοί 


