ΚΥΠΡΙΑΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Αρ. Φακ.: 16.5.02/3
16.5.03
16.5.04
Αρ. Τηλ.: 2800642
Αρ. Φαξ: 2800638
E-mail : chrychrysanthou@schools.ac.cy
16 Μαΐου 2013
∆ιευθυντές/τριες
Σχολείων ∆ηµοτικής,
Μέσης Γενικής,
Μέσης Τεχνικής και Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης

Θέµα: Ορθή χρήση µέτρων κυκλοφοριακής ύφεσης (κυρτώµατα οδοστρώµατος
και υπερυψωµένες διαβάσεις πεζών)
Αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, πληροφορείστε ότι, στα πλαίσια της συνεχούς
εκστρατείας για πρόληψη και µείωση των τροχαίων δυστυχηµάτων, στόχος του
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισµού (ΥΠΠ) είναι να συµβάλει αποτελεσµατικά στην
καλλιέργεια και στην αλλαγή στάσεων µεταξύ των µαθητών που αφορούν στην
ασφαλή διακίνηση πεζών και γενικά στην ασφαλή και υπεύθυνη συµπεριφορά τους
στο δρόµο. Το ΥΠΠ, στο πλαίσιο αυτών των δράσεών του και ειδικά της ενηµέρωσης
των µαθητών για την ορθή χρήση των µέτρων κυκλοφοριακής ύφεσης (Κυρτώµατα
Οδοστρώµατος και Υπερυψωµένες ∆ιαβάσεις Πεζών), ενηµερώνει τα ακόλουθα:
α. Έξω από τα σχολεία, κατά το πλείστο, έχουν κατασκευαστεί µέτρα κυκλοφοριακής
ύφεσης (κυρτώµατα οδοστρώµατος και υπερυψωµένες διαβάσεις πεζών) για µείωση
της ταχύτητας των αυτοκινήτων µε απώτερο σκοπό την ασφαλή διακίνηση των
µαθητών.
β. Τα κυρτώµατα οδοστρώµατος έχουν στρογγυλευµένη επιφάνεια µε µικρό σχετικά
πλάτος, πάνω στην οποία χαράσσονται άσπρα τρίγωνα όπως δείχνεται στην
συνηµµένη φωτογραφία αρ. (1). Ο σκοπός των κυρτωµάτων είναι καθαρά να
αναγκάζουν τους οδηγούς να ελαττώνουν ταχύτητα.
γ. Οι υπερυψωµένες διαβάσεις πεζών έχουν επίπεδη υπερυψωµένη επιφάνεια,
µεγαλύτερου πλάτους από τα κυρτώµατα, πάνω στην οποία χαράσσονται άσπρα
ορθογώνια, όπως δείχνεται στη συνηµµένη φωτογραφία αρ. (2). Ο σκοπός τους είναι
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διπλός, αφ’ ενός να αναγκάζουν τους οδηγούς να ελαττώνουν ταχύτητα και αφ’
ετέρου να επιτρέπουν στους πεζούς να διασταυρώνουν το δρόµο µε ασφάλεια.
δ. Επίσης µπορεί να υπάρχουν και ισόπεδες διαβάσεις πεζών. Σε αντίθεση µε τα
υπερυψωµένα µέτρα (υπερυψωµένες διαβάσεις και κυρτώµατα οδοστρώµατος), ο
ρόλος των ισόπεδων διαβάσεων πεζών περιορίζεται µόνο για την ασφαλή
διασταύρωση των πεζών και όχι στη µείωση της ταχύτητας των οχηµάτων.
ε. Έχει παρατηρηθεί ότι αρκετοί µαθητές, κυρίως του ∆ηµοτικού και του Γυµνασίου,
χρησιµοποιούν λανθασµένα τα κυρτώµατα οδοστρώµατος ως διαβάσεις πεζών. Η
ενέργειά τους γίνεται ακόµα πιο επικίνδυνη, αφού οι οδηγοί ελαττώνουν ταχύτητα στο
κύρτωµα, ενέργεια την οποία λαµβάνουν οι µαθητές ότι τους δίνεται προτεραιότητα
να διασταυρώσουν το δρόµο, µε αποτέλεσµα η αποφυγή της σύγκρουσης να είναι
θέµα τύχης.
2. Παρακαλείστε να ενηµερώσετε τους µαθητές σας για τη σωστή και για την ασφαλή
χρήση των κυρτωµάτων οδοστρώµατος και των υπερυψωµένων διαβάσεων πεζών
για αποφυγή δυσάρεστων καταστάσεων.
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