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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Το Ι.Ο.ΑΣ. σχετικά µε τη νέα διάταξη για την επαναλειτουργία άµεσων προσβάσεων 
σε αυτοκινητοδρόµους 

 
Στο πλαίσιο της διαβούλευσης για Σχέδιο Νόµου αναφορικά µε επαναλειτουργία άµεσων 
προσβάσεων σε αυτοκινητόδροµους και σε συνέχεια σχετικής ανακοίνωσης του Συλλόγου 
Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος 
Μυλωνάς»  εκφράζει για µια ακόµη φορά την ανησυχία του για το ζήτηµα της 
Οδικής Ασφάλειας στη χώρα µας και ειδικά για µια πτυχή του που ενέχει σοβαρούς 
κινδύνους για τους χρήστες του αυτοκινητοδροµικού δικτύου. 
Συγκεκριµένα στο  πλαίσιο του Σχεδίου Νόµου αναφορικά µε την «Αδειοδότηση παρόχων 
περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση 
συνδεδεµένης εταιρίας παρ.4 άρθρου 1 του Ν. 4324/2015 (ΦΕΚ Α’ 44/2015) - Ρύθµιση 
θεµάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ), τροποποίηση 
διατάξεων Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ Α΄ 82/2012) και άλλες διατάξεις», προβλέπεται (βλ. άρθρο 21) 
και η τροποποίηση του Νόµου 4313/14 που αφορά στις συνδέσεις στους 
αυτοκινητόδροµους. Ειδικότερα αναφέρεται ότι: «Το εδάφιο β’ του άρθρου 83 του 
Ν.4313/2014 καταργείται και αντικαθίσταται ως εξής: «Οι υφιστάµενες απ’ ευθείας συνδέσεις 
µε κλειστούς αυτοκινητοδρόµους καταργούνται, εφόσον σε αυτούς έχουν κατασκευαστεί και 
λειτουργούν στα προβλεπόµενα σηµεία οι σταθµοί εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών, άλλως 
αυτές διατηρούνται έως την ολοκλήρωση και έναρξη λειτουργίας στα σηµεία αυτά των 
προβλεποµένων σταθµών εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών. Με την έναρξη του παρόντος κάθε 
αντίθετη διάταξη καταργείται.» 
 
∆εδοµένου ότι η συγκεκριµένη διάταξη εγκυµονεί κινδύνους για τα θέµατα της 
Οδικής Ασφάλειας, το Ινστιτούτο επισηµαίνει τη σοβαρότητα του θέµατος και την 
αναγκαιότητα εφαρµογής της νοµοθεσίας και προτρέπει τις αρµόδιες Υπηρεσίες και 
τους φορείς λήψης αποφάσεων να λάβουν σοβαρά υπόψη τους το θέµα.  
Η µη συµµόρφωση στους κανόνες είναι άλλωστε και η βασική αιτία πρόκλησης των 
δυστυχηµάτων. Η οδική ασφάλεια µας αφορά όλους. Ιδίως σε µια χώρα που εξακολουθεί να 
θρηνεί µεγάλο αριθµό θυµάτων στους δρόµους και να παραµένει στις χειρότερες θέσεις ως 
προς την οδική ασφάλεια στην Ευρώπη, µε τις Κυβερνήσεις να µην έχουν ποτέ δείξει 
ουσιαστικό ενδιαφέρον για την ασφάλεια των πολιτών και τους κινδύνους και τις συνέπειες 
που η κρατούσα κατάσταση εγκυµονεί. Η Πολιτεία θα πρέπει στη συγκεκριµένη περίπτωση να 
εφαρµόσει τις απαραίτητες ρυθµίσεις και πρακτικές που βασίζονται στη διεθνή εµπειρία και 
την εφαρµογή της νοµοθεσίας.  
Είναι αδιανόητο το ίδιο το κράτος να παραβιάζει τη νοµοθεσία και τους διεθνείς κανονισµούς 
για θέµατα που αφορούν όχι µόνο στους αυτοκινητόδροµους αλλά για το υπόλοιπο εθνικό 
οδικό δίκτυο.  
 
Με την κρίση να επιβαρύνει επιπρόσθετα τα ζητήµατα της οδικής ασφάλειας, το 
Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» εκφράζει την ανησυχία του για τον ήδη αυξηµένο 
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αριθµό σοβαρών θανατηφόρων τροχαίων που έχει καταγραφεί σε πολλές περιοχές της 
χώρας µε τον αριθµό των νεκρών να ξεπερνάει τους 357 και µε 493 σοβαρά τραυµατίες µόλις 
στο 1ο εξάµηνο του 2015.  
 
Το Ινστιτούτο µε συνέπεια και συνέχεια έχει κλείσει 10 χρόνια αγώνα αφιερωµένου στην 
προστασία της ζωής στους δρόµους της χώρας µας, µε δράσεις στην Ελλάδα και στον κόσµο, 
αποτελώντας Συµβουλευτικό Όργανο του ΟΗΕ και συµµετέχοντας µε τεκµηριωµένες 
προσπάθειες που συνδράµουν στην κοινωνία και στην πολιτεία για τη βελτίωση των 
συνθηκών της οδικής ασφάλειας και της συµπεριφοράς των οδηγών στους δρόµους της 
χώρας µας.  
 
Πρόσφατες δράσεις για την οδική ασφάλεια του Ι.Ο.ΑΣ.: 
Καλοκαιρινή καµπάνια για την οδική ασφάλεια στο ∆ιεθνή Αερολιµένα Αθηνών «Ελευθέριος 
Βενιζέλος» 
 
Το Ι.Ο.ΑΣ. στην Ιαπωνία για την Οδική Ασφάλεια στην Παγκόσµια Συνάντηση Προσκόπων 
2015 
 


