Xαιρετισµός ∆ήµητρας Γεωργακοπούλου-Μπάστα ΓΓ Περιφέρειας Ηπείρου
Αποτελεί ιδιαίτερη τιµή για την όµορφη πρωτεύουσα της Ηπείρου να φιλοξενεί αυτή την τόσο σηµαντική συνάντηση
αρµόδιων πολιτικών, υπηρεσιακών και επιστηµονικών Φορέων. Για το λόγο αυτό, επιτρέψτε µου να συγχαρώ το
Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, τον Ελληνικό Επιµελητηριακό Σύνδεσµο Μεταφορών αλλά και το
Επιµελητήριο Ιωαννίνων, που καταφέρνουν και αναδεικνύουν µε τον πλέον επίσηµο και εµπεριστατωµένο τρόπο,
το ζήτηµα της οδικής ασφάλειας.
Αισθάνοµαι την υποχρέωση να ευχαριστήσω δηµόσια τον Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου Υποδοµών,
Μεταφορών και ∆ικτύων κ. Χάρη Τσιόκα για την ανταπόκρισή του, στην πρόσκλησή να βρίσκεται σήµερα εδώ µαζί
µας.
Μας αποδεικνύει µε τον καλύτερο τρόπο το αµέριστο Κυβερνητικό ενδιαφέρον για το κρίσιµο αυτό θέµα.
Στους συµµετέχοντες, θα δοθεί η δυνατότητα να συνδιαµορφώσουµε τη βάση µιας πλατφόρµας συνεργασίας µε
στόχο:

•

Τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και

•

Την περαιτέρω αύξηση της ευαισθητοποίησης και του ενδιαφέροντος της κοινής γνώµης, για θέµατα
οδικής ασφάλειας στην περιοχή.
Ταυτόχρονα, είµαι σίγουρη, ότι ο εποικοδοµητικός διάλογος που θα αναπτυχθεί στη θεµατολογία του Συνεδρίου,
θα δικαιώσει τις προσδοκίες των διοργανωτών, αφού θα µας οδηγήσει σε πολύ χρήσιµα και σηµαντικά
συµπεράσµατα.
Όλοι συµφωνούµε, ότι η αποτελεσµατικότητα στο θέµα της οδικής ασφάλειας εξαρτάται κύρια από την έµφαση που
δίνουµε στον ορθολογικό σχεδιασµό της.

Όµως ο σύγχρονος τρόπος ζωής προκαλεί µια διαρκώς αυξανόµενη ζήτηση για µετακινήσεις και κατά συνέπεια
και για ασφάλεια σε αυτές, γεγονός που µας υποχρεώνει να παρέµβουµε µε άµεσες και αποτελεσµατικές λύσεις.
∆υστυχώς η χώρα µας, για το 2009, κατέχει µία από τις τελευταίες θέσεις µεταξύ των 27 κρατών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, µε περίπου 150 νεκρούς ανά εκατοµµύριο κατοίκων το χρόνο, γεγονός που αποτελεί για τον τόπο µια
σύγχρονη κοινωνική µάστιγα.
Για τη σηµερινή ελληνική κυβέρνηση, η αντιµετώπιση αυτής της άσχηµης κατάστασης είναι µονόδροµος και
ταυτόχρονα δέσµευση ευθύνης.
Γι’ αυτό µέσα από συντονισµένες και ορθολογικά σχεδιασµένες ενέργειες και κυρίως λαµβάνοντας υπόψη τη
διεθνή εµπειρία, ήδη εφαρµόζεται στη χώρα µας, µια συγκροτηµένη πολιτική πρόληψης των τροχαίων ατυχηµάτων.
Ταυτόχρονα, µέσα από τη συνεργασία µε αρµόδιους οργανισµούς και εµπλεκόµενους φορείς, γίνεται καθηµερινά
πράξη ο σχεδιασµός και η προώθηση µέτρων, για τη βελτίωση της ανθρώπινης οδικής συµπεριφοράς, ενώ
επιτυγχάνεται και η απαραίτητη ευαισθητοποίηση της κοινωνίας, καθώς είναι δεδοµένο, ότι τα οδικά δυστυχήµατα
αποτελούν ένα πρόβληµα που αφορά τον κάθε πολίτη.
Για το λόγο αυτόν άλλωστε, δίνεται µεγάλη σηµασία στην εκπαιδευτική διαδικασία στα σχολεία, αλλά και σε
εστιασµένες εκστρατείες ενηµέρωσης των πολιτών.
Το γεγονός ότι -εν µέσω οικονοµικής κρίσης και χρηµατοπιστωτικών περιορισµών- η Ελλάδα καταφέρνει να
προωθεί τη συνέχιση της χρηµατοδότησης και της υλοποίησης µεγάλων αλλά και µικρών οδικών έργων, στο
πλαίσιο της ασκούµενης πολιτικής για σύγχρονες µεταφορές και υποδοµές µεταφορών, µας γεµίζει αισιοδοξία για
ένα καλύτερο και πιο ασφαλές “αύριο”.
Κυρίες και κύριοι,
Είµαι ιδιαίτερα αισιόδοξη για το µέλλον και πεπεισµένη, ότι από κοινού θα καταφέρουµε να συντονίσουµε µε
αποτελεσµατικό τρόπο τις δυνάµεις µας και να κάνουµε πολύ περισσότερα, σε ό,τι αφορά το σχεδιασµό, την
αξιολόγηση και τη λήψη συγκεκριµένων µέτρων, για τη µεγαλύτερη δυνατή οδική ασφάλεια όλων µας»

