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Περίληψη
Θ Ελλάδα ανζκακεν κατείχε υψθλι κζςθ ανάμεςα ςτισ χϊρεσ τθσ ΕΕ με τα μεγαλφτερα
ποςοςτά οδικϊν ατυχθμάτων. Θ ζμφαςθ ςτθ μελζτθ τθσ οδικισ αςφάλειασ, ςυγχρόνωσ με τθν
βελτίωςθ των μζτρων πρόλθψθσ, αποτελοφν πλζον επιτακτικι ανάγκθ, απζναντι ςτουσ πολίτεσ,
για τθ μείωςθ του κοινωνικοφ και οικονομικοφ κόςτοσ των ατυχθμάτων. Συνεπϊσ, τα τελευταία
χρόνια γίνεται εκτενισ προςπάκεια των αρμόδιων αρχϊν για τθν παροχι αςφαλζςτερου
οδικοφ περιβάλλοντοσ φιλικό προσ όλουσ τουσ χριςτεσ.
Αντικείμενο λοιπόν τθσ παροφςασ διπλωματικισ εργαςίασ αποτελεί θ ευρεία βιβλιογραφικι
επιςκόπθςθ των ελζγχων οδικισ αςφάλειασ, όςον αφορά ςτθν εξζλιξθ και ςτθν εφαρμογι
τουσ, θ παρουςίαςθ των διεκνϊνπροτφπων που αποτελοφν οδθγό καλισ πρακτικισ για τθν
χϊρα μασ και τζλοσ, θ εφαρμογι επιτόπιου ελζγχου οδικισ αςφάλειασ υφιςτάμενθσ οδοφ με
ςκοπό να διαπιςτωκεί το προςφερόμενο επίπεδο οδικισ αςφάλειασ. Ριο ςυγκεκριμζνα:
Το πρϊτο κεφάλαιο παρουςιάηει το πρόβλθμα τθσ οδικισ αςφάλειασ τόςο ςε τοπικό όςο και ςε
διεκνζσ επίπεδο και επιςθμαίνει τισ ςυνιςτϊςεσ και τουσ παράγοντεσ που επθρεάηουν τθν
οδικι αςφάλεια παρουςιάηοντασ ςτοιχεία τθσ ελλθνικισ κατάςταςθσ.
Στο δεφτερο κεφάλαιο γίνεται ειςαγωγι των διεκνϊν προτφπων και οδθγιϊν τθσ οδικισ
αςφάλειασ και παρακζτονται τα παραδείγματα του Θνωμζνου Βαςιλείου και των ΘΡΑ.
Το τρίτο κεφάλαιο εςτιάηει ςτο πλαίςιο εφαρμογισ των ελζγχων οδικισ αςφάλειασ και
παρουςιάηει τισ κατθγορίεσ των ζργων με τα αντίςτοιχα ςτάδια εφαρμογισ και υλοποίθςθσ
τουσ ενϊ παράλλθλα υπογραμμίηεται ο ρόλοσ που κατζχει θ παιδεία ςτθν οδικι αςφάλεια.
Το τζταρτο κεφάλαιο αφορά τθν μελζτθ περίπτωςθσ υφιςτάμενου οδικοφ άξονα. Αρχικά
επιςθμαίνονται θ κατθγορία τθσ οδοφ και οριςμζνα τεχνικά χαρακτθριςτικά τθσ και εν ςυνεχεία
εκκειάηονται μζςω φωτογραφικισ τεκμθρίωςθσ όλα τα επικίνδυνα ςθμεία που ςφμφωνα με τισ
τεχνικζσ οδθγίεσ χριηουν βελτίωςθσ.
Στο πζμπτο και τελευταίο κεφάλαιο εξάγονται τα ςυμπεράςματα τθσ μελζτθσ και παρακζτονται
προτάςεισ που αποςκοποφν ςτθν βελτίωςθ του ζργου.
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Κεφάλαιο 1
Τo πρόβλημα τησ oδικήσ αςφάλειασ ςτην Ελλάδα και την ΕΕ
1.1 Oι ςυνιςτώςεσ τησ Oδικήσ Αςφάλειασ
Θ oδικι αςφάλεια, ςαν ζννoια, μπoρεί περιγραφικά να αναλυκεί ςε τρεισ επιμζρoυσ
ςυνιςτϊςεσ/διαςτάςεισ
 τoν βακμό ζκκεςθσ, πoυ ςχετίηεται με τθν ζκταςθ τθσ δραςτθριότθτασ τoυ χριςτθ τθσ
oδoφ, θ oπoία είναι πικανό να oδθγεί ςε ατφχθμα.
 τoν βακμό επικινδυνότθτασ - ρίςκo, πoυ λαμβάνεται υπόψθ από τo χριςτθ όταν
πραγματoπoιείκάπoιαριψoκίνδυνθ ενζργεια και πoυ ςχετίηεται με τθν πικανότθτα να
ςυμβεί κάτι ανεπικφμθτo (ζνα ατφχθμα, ζνασ κάνατoσ ι τραυματιςμόσ από ζνα
ατφχθμα)
 τισ ςυνζπειεσ, πoυ ςχετίηoνται με τoαπoτζλεςμα τθσ ενζργειασ τoυ χριςτθ.
Oι ζννoιεσ τθσ ζκκεςθσ και τoυ ρίςκoυ δεν είναι oριςμζνεσ με ςαφινεια και διαφζρoυν ςτισ
διάφoρεσ μελζτεσ με αντικείμενo τθν oδικι αςφάλεια. Ραράλλθλα, τα μεγζκθ ι oι δείκτεσ πoυ
χρθςιμoπoιoφνται για τθν ζκφραςι τoυσ πoικίλλoυν από μελζτθ ςε μελζτθ και εξαρτϊνται
άμεςα από τθ διακεςιμότθτα των απαραίτθτων δεδoμζνων. Θ ζκκεςθ πoςoτικoπoιείται με
διάφoρα μεγζκθ ι δείκτεσ, όπωσ π.χ. o αρικμόσ των oχθμάτων πoυ κυκλoφoρoφν, τα
διανυόμενα

oχθματoχιλιόμετρα,

τoμικoσ

τθσ

oδικισ

υπoδoμισ,

o

αρικμόσ

των

μετακινoφμενων, κ.α., ενϊ τoρίςκo εκφράηεται ςυνικωσ με λόγoυσ όπωσ π.χ. ατυχιματα ι
πακόντεσ / κάτoικoι, ατυχιματα ι πακόντεσ / κυκλoφoρoφντooχιματα, ατυχιματα ι πακόντεσ
/ διανυόμενα oχθματoχιλιόμετρα, κ.ά.
Από τα παραπάνω πρoκφπτει ότι περιγραφικά, θ oδικι αςφάλεια oρίηεται ωσ μία ςυνάρτθςθ
των παρακάτω επιμζρoυσ ςυνιςτωςϊν τθσ
Oδικι Αςφάλεια = Ζκκεςθ * ίςκo * Συνζπειεσ
όπoυ :
 ίςκo = Ατυχιματα (πακόντεσ) / Ζκκεςθ
 Συνζπειεσ = Ρακόντεσ (νεκρoί) / Ατυχιματα
Θ πρoαναφερκείςα εξίςωςθ απoτυπϊνεται διαγραμματικά ςτo Σχιμα 1, τooπoίoαπoτελεί τoν
απoκαλoφμενo από τθ βιβλιoγραφία «κφβo τθσ oδικισ αςφάλειασ». O ςυνδυαςμόσ τoυ ρίςκoυ
με τισ ςυνζπειεσ, περιγράφει τo βακμό τραυματιςμoφ (fatalityrate), δθλαδι τoυσ νεκρoφσ ι
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τραυματίεσ ανά ζκκεςθ. O ςυνδυαςμόσ τoυ ρίςκoυ με τθν ζκκεςθ, περιγράφει τoν αρικμό των
ατυχθμάτων πoυ ζλαβαν χϊρα ι τoν αρικμό των πακόντων

Σχιμα 1: Oκφβoσ τθσ oδικισ αςφάλειασ
(Ρθγι : ΙΜΕΤ)
Από τθν παραπάνω λoιπόν εξίςωςθ, πρoκφπτει ότι :

Συμπεραςματικά, ςτθν ανάλυςθ κεμάτων ςχετικϊν με τθν oδικι αςφάλεια, πρζπει να
ςυνυπoλoγίηoνται και να λαμβάνoνται υπόψθ και oι τρεισ πρoαναφερκείςεσ διαςτάςεισ τoυ
πρoβλιματoσ, ζτςι ϊςτε να υπάρχει μία περιςςότερooλιςτικιπρoςζγγιςθ ςτθν αξιoλόγθςθ τoυ
επιπζδoυ τθσ oδικισ αςφάλειασ και να εξάγoνται χριςιμα ςυμπεράςματα. Για τo ςκoπό λoιπόν
αυτό, απαιτείται θ μελζτθ τθσ παράλλθλθσ εξζλιξθσ διάφoρωνδεδoμζνων, όπωσ τoυ αρικμoφ
των ατυχθμάτων και τoυ αρικμoφ των πακόντων (νεκρϊν και τραυματιϊν), κακϊσ και
δεδoμζνων πoυ εκφράηoυν τo βακμό ζκκεςθσ τoυ χρθςτϊν τθσ oδoφ.
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1.2 Oι παράγoντεσ πoυ επηρεάζoυν την Oδική Αςφάλεια
Ζνα oδικότρoχαίo ατφχθμα, είναι τoαπoτζλεςμα ενόσ ςυνδυαςμoφ παραγόντων. Oι
βαςικoίπαράγoντεσ πoυ επιδρoφν ςτoεπίπεδo τθσ oδικισ αςφάλειασ, είναι
1. oάνκρωπoσ- χριςτθσ τθσ oδoφ
2. θ oδόσ και τoπεριβάλλoν
3. τo όχθμα
Oάνκρωπoσ (oδθγόσ, επιβάτθσ ι πεηόσ), απoτελεί τoν ςθμαντικότερoπαράγoντα πρόκλθςθσ
ενόσ oδικoφατυχιματoσ. Τα ατυχιματα για τα oπoία ευκφνεται o χριςτθσ τθσ oδoφ
πρoκαλoφνται ςυνικωσ από παραβίαςθ των κανόνων τθσ oδικισ κυκλoφoρίασ, όπωσ π.χ.
υπζρβαςθ των oρίων ταχφτθτασ, παράνoμθπρoςπζραςθ, λανκαςμζνθ ςτρoφι/ςτάςθ, oδιγθςθ
υπό

τθν

επιρεια

αλκoόλ

ι

ναρκωτικϊν

oυςιϊν,

μθ

ςυμμόρφωςθ

με

τθ

ςιμανςθ/ςθματoδότθςθ, κ.λπ.
Oπαράγoντασoδόσ και περιβάλλoν, περιλαμβάνει όλα εκείνα τα χαρακτθριςτικά τθσ oδoφ και
γενικότερα τoυ περιβάλλoντoσ πoυ ςυνκζτoυν τισ ςυνκικεσ υπό τισ oπoίεσ διεξάγεται θ
κυκλoφoρία. Συμπεριλαμβάνει όλα τα επιμζρoυσ ςτoιχεία πoυ χαρακτθρίηoυν τθν oδό
(ανεπαρκι γεωμετρικά χαρακτθριςτικά, χαμθλά πρότυπα καταςκευισ, κακι καταςκευι και
τoπoκζτθςθ παρόδιων ςτoιχείων, απoυςία ι ανεπάρκεια ςιμανςθσ, απoυςία ι ανεπάρκεια
φωτιςμoφ, κ.α.), κακϊσ και τισ περιβαλλoντικζσ ςυνκικεσ πoυ επικρατoφν (βρoχι, χιόνι, πάγoσ,
oμίχλθ, άνεμoσ, ςκόνθ, κ.α.) και πoυ μπoρεί να επιδράςoυν δυςμενϊσ ςτθν πρόκλθςθ ενόσ
τρoχαίoυατυχιματoσ
Ζνασ μικρόσ αρικμόσ oδικϊντρoχαίων ατυχθμάτων ζχει ωσ κφρια αιτία τoν παράγoνταόχθμα. O
εν λόγω παράγoντασ αφoρά τθν καλι ι μθ λειτoυργία τoυ oχιματoσ και πιo ςυγκεκριμζνα τισ
πικανζσ μθχανικζσ ι άλλεσ βλάβεσ πoυ oφείλoνται ςτθν παλαιότθτα τoυ oχιματoσ, ςτθν
ανεπαρκι ςυντιρθςι τoυ, κ.α. Πςoπιoκαινoφριo και καλφτερα ςυντθρθμζνo είναι ζνα όχθμα,
τόςo

μικρότερθ

είναι

θ

πικανότθτα

να

απoτελζςει

τθν

αιτία

πρόκλθςθσ

ενόσ

oδικoφτρoχαίoυατυχιματoσ
Βεβαίωσ, πoλφ ςπάνια μόνo ζνασ από τoυσ πρoαναφερκζντεσπαράγoντεσαπoτελεί τθν αιτία
πρόκλθςθσ ενόσ τρoχαίoυατυχιματoσ και ςτθ ςυντριπτικι πλειoψθφία των περιπτϊςεων, δφo
ι και oι τρεισ από τoυσ παράγoντεσςυμβάλλoυν ςε ζνα ατφχθμα. Τoπoςoςτόςυμμετoχισ τoυ
κάκε παράγoντα ςτθν πρόκλθςθ ενόσ oδικoφτρoχαίoυατυχιματoσ είναι δφςκoλo να
πρoςδιoριςτεί επακριβϊσ, λόγω τθσ πoλυπλoκότθτασ και τθσ δυςκoλίασ καταγραφισ τoυ
ςυνόλoυ

των

ςυνκθκϊν

υπό

τισ

oπoίεσ

ζλαβε

χϊρα

ζνα

ατφχθμα.

Oαπρόβλεπτoσανκρϊπινoσπαράγoντασαπoτελεί με βεβαιότθτα τθν κφρια αιτία πρόκλθςθσ
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ενόσ oδικoφατυχιματoσ, κακϊσ είτε ωσ μεμoνωμζνoσπαράγoντασ είτε ςε ςυνδυαςμό με τoυσ
άλλoυσδφo, ευκφνεται ςτo 95% των περιπτϊςεων

1.3 Στατιςτική επεξεργαςία μεγεθών Oδικήσ Αςφάλειασ για την Ελλάδα
Συμβαδίηoντασ με τθ γενικότερθ τάςθ πoυ επικράτθςε ςτθν Ευρϊπθ, θ Ελλάδα εμφάνιςε από
τo 2000 κι ζπειτα, ςθμαντικι βελτίωςθ τoυ επιπζδoυ τθσ oδικισ αςφάλειασ, κακϊσ τόςoo
αρικμόσ των ατυχθμάτων όςo και o αρικμόσ των νεκρϊν και των τραυματιϊν λόγω αυτϊν,
μειϊκθκαν ςθμαντικά. Μάλιςτα, ςτθν εν λόγω χρoνικιπερίoδo και με όρoυσ απόλυτων τιμϊν,
θ Ελλάδα εμφάνιςε ζνα από τα ςθμαντικότερα πoςoςτά μείωςθσ όςoν αφoρά τoν αρικμό των
κανάτων λόγω oδικϊντρoχαίων ατυχθμάτων, ςυγκριτικά με τισ λoιπζσ χϊρεσ τθσ Ε.Ε. Βζβαια,
τoγεγoνόσ αυτό εν μζρει αιτιoλoγείται από τισ χαμθλζσ ζωσ τότε επιδόςεισ τθσ, όςoν αφoρά
τoεπίπεδo τθσ oδικισ αςφάλειασ.
Ακoλoυκϊντασ τισ κατευκφνςεισ τθσ Ε.Ε. για τθν oδικι αςφάλεια και θ Ελλάδα ςτo 2°
Στρατθγικό ΣχζδιoOδικισ Αςφάλειασ - 2010, ζκεςε ωσ ςτόχo τθ μείωςθ τoυ αρικμoφ των
νεκρϊν

λόγω

oδικϊντρoχαίων

ατυχθμάτων

κατά

τo

ιμιςυ,

για

τθν

πρoαναφερκείςαχρoνικιπερίoδo Μιασ και oι νεκρoί λόγω oδικϊντρoχαίων ατυχθμάτων τo
2000 ανζρχoνταν ςτoυσ 2.037, oςτόχoσoυςιαςτικά ςιμαινε τθν φπαρξθ λιγότερων από 1.018
νεκρoφσ τo 2010. Στθν πράξθ και ςφμφωνα με επίςθμα ςτoιχεία τθσ ΕΛΣΤΑΤ, oι νεκρoί λόγω
τρoχαίων ατυχθμάτων τo 2010 ζφταςαν τoυσ 1.258.
Με τo 3° Στρατθγικό ΣχζδιoOδικισ Αςφάλειασ 2011 - 2020, θ Ελλάδα ζδωςε μεγάλθ βαρφτθτα
ςτθν ανάπτυξθ παιδείασ oδικισ αςφάλειασ και ζκεςε πάλι ωσ μακρoπρόκεςμoςτόχo τθ μείωςθ
τoυ αρικμoφ των νεκρϊν λόγω των oδικϊντρoχαίων ατυχθμάτων κατά τo ιμιςυ, για τθν εν
λόγω χρoνικιπερίoδo. Ραρά τθ γενικότερθ τάςθ μείωςθσ των κανάτων από oδικά τρoχαία
ατυχιματα, ςφμφωνα με τα πιo πρόςφατα ςτoιχεία τθσ ΕΛΣΤΑΤ, τo 2016 υπιρξαν ςτθν Ελλάδα
807 νεκρoί, πράγμα πoυ υπαγoρεφει μία κάπoια δυνθτικι απόκλιςθ από τoμελλoντικόςτόχo.
Ραρ’ όλα αυτά, oι τάςεισ ελάττωςθσ τoυ αρικμoφ των κανόντων είναι αρκετά ενκαρρυντικζσ.
Κάτι

τζτoιoυπoδθλϊνεται

και

από

τθν

επίτευξθ

τoυ

ενδιάμεςoυςτόχoυ

τoυ

τελευταίoυΣτρατθγικoφΣχεδίoυ, ooπoίoσ ζκανε λόγo για τθν εμφάνιςθ λιγότερων από 880
νεκρoφσ για τθν πρϊτθ πενταετία (τoζτoσ 2015 o αρικμόσ των νεκρϊν ανιλκε ςτα 793 άτoμα)
Από τo 2000 ζωσ τo 2015, τόςoo αρικμόσ των ατυχθμάτων ςτθν Ελλάδα όςo και o αρικμόσ των
νεκρϊν και των τραυματιϊν παρoυςίαςανμεγάλoπoςoςτό μείωςθσ, τθσ τάξθσ τoυ 49,72%,
61,07% και 54, αντίςτoιχα Διάγραμμα 4. Ραράλλθλα, για τθν ίδια περίoδoαναφoράσ, o
πλθκυςμόσ τθσ χϊρασ αυξικθκε κατά 0,76% και o αρικμόσ των κυκλoφoρoφντωνoχθμάτων
αυξικθκε κατά 59,60 %. Ππωσ και ςτθν Ευρϊπθ ζτςι και ςτθν περίπτωςθ τθσ Ελλάδασ, από
τoζτoσ 2014 κι ζπειτα, παρoυςιάηεται μία ςταςιμότθτα και μία ιςχνι τάςθ αφξθςθσ τoυ
αρικμoφ των νεκρϊν λόγω oδικϊντρoχαίων ατυχθμάτων
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Σχιμα2: Oδικά τρoχαία ατυχιματα, νεκρoί και τραυματίεσ ςτθν Ελλάδα (2000-2015)
(Ρθγι: Eurostat, Κδια επεξεργαςία)
Ραρακάτω, παρατίκεται oΡίνακασ 1, ςτoν oπoίoαπoτυπϊνεται θ διαχρoνικι εξζλιξθ των
βαςικϊν μεγεκϊν και δεικτϊν oδικισ αςφάλειασ ςτθν Ελλάδα, από τo 1991 ζωσ και τo 2015.

Ρίνακασ 1: Νεκρoί ςε τρoχαία ατυχιματα τoζτoσ 2016
(Ρθγι:EuropeanCommission)
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Κεφάλαιο 2
Έλεγχoι oδικήσ αςφάλειασ
2.1 Πλαίςιo εφαρμoγήσ
O Ζλεγχoσ Oδικισ Αςφάλειασ (ΕOΑ) είναι μια διαδικαςία κατά τθν oπoία μια oμάδα ειδικϊν
πρoςπακεί

να

διαπιςτϊςει

πικανά

επικίνδυνα

χαρακτθριςτικά

τoυ

λειτoυργικoφ

περιβάλλoντoσ τθσ oδoφ. Θ ίδια διαδικαςία εφαρμόηεται επίςθσ ςε υπάρχoυςεσ εγκαταςτάςεισ
oδϊν όπωσ ςτακμoί εξυπθρζτθςθσ, ςτακμoί διoδίων, κόμβoι κλπ. Θ εφαρμoγι τθσ υπόψθ
διαδικαςίασ υπόςχεται τθ μεγιςτoπoίθςθ των πρoχπoκζςεων πoυ απαιτεί θ oδικι αςφάλεια
κατά τθ μελζτθ αλλά και κατά τθ λειτoυργία των ζργων.
Σφμφωνα με τoν oριςμό πoυ δίνεται από τoν oργανιςμό o Ζλεγχoσ Oδικισ Αςφάλειασ είναι « θ
επίςθμθ εξζταςθ μιασ υφιςτάμενθσ ι μελλoντικισ oδoφ ι άλλoυ κυκλoφoριακoφ ζργoυ, ι
oπoιoυδιπoτε ζργoυ πoυ επιδρά ςε χριςεισ τθσ oδoφ, κατά τθν oπoία ζνασ ανεξάρτθτoσ, με
αναγνωριςμζνα πρoςόντα, ελεγκτισ ςυντάςςει πόριςμα επί των πικανϊν ατυχθμάτων και τισ
ςχετικζσ επιδόςεισ τoυ ζργoυ».
Oι αρχικζσ διαδικαςίεσ ελζγχων oδικισ αςφάλειασ επικεντρϊκθκαν ςε πρακτικά πρoγράμματα
μείωςθσ των ατυχθμάτων. O αρχικόσ ςκoπόσ ιταν θ πρoλθπτικι διαπίςτωςθ πρoβλθμάτων
αςφάλειασ ϊςτε να απoτρζπoνται ςυγκρoφςεισ πoυ ςυμβαίνoυν ι να μειωκεί θ ςoβαρότθτα
των ατυχθμάτων όταν ςυμβoφν.
Oι ζλεγχoι απoτελoφν βαςικι ςυνιςτϊςα μιασ γενικισ παιδείασ περί τθν αςφάλεια και ενόσ
ςυςτιματoσ διαχείριςθσ τooπoίo δεςμεφει τo κάκε πρόςωπo τo μελετθτι, τoν καταςκευαςτι
και τoν υπεφκυνo λειτoυργίασ τoυ ζργoυ να αναλαμβάνει τθν ευκφνθ για τισ ςυνζπειεσ των
πράξεων τoυ. Στθν πραγματικότθτα oι διαδικαςίεσ ελζγχoυ κεωρoφνται ωσ ζνα αναπόςπαςτo
μζρoσ τoυ ςυνoλικoφ πρoγράμματoσ πoιότθτασ. Αυτoί oι ζλεγχoι χρθςιμoπoιoφνται ωσ μζτρo
ενςωμάτωςθσ τθσ αςφάλειασ ςτα διάφoρα ςτάδια ενόσ ζργoυ και ωσ ζνα μζςo κακιζρωςθσ τθσ
αςφάλειασ μζςα ςε oδικά ζργα με τθν εξάλειψθ των ςυνκθκϊν αναςφάλειασ.
Βαςικά Στάδια διαδικαςίασ:
1. Αναγνϊριςθ τoυ ζργoυ υπό μελζτθ
2. Επιλoγι τθσ oμάδασ ελεγκτϊν
3. Ρρoκαταρκτικι ςφςκεψθ των μελϊν τθσ oμάδασ με τoν κφριo τoυ ζργoυ
4. Διεξαγωγι επιτόπιoυ ελζγχoυ
5. Ανάλυςθ και ςφνoψθ των ευρθμάτων ςε τεχνικι ζκκεςθ
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6. Ραρoυςίαςθ των απoτελεςμάτων ςτoν Κφριo τoυ Ζργoυ
7. Ρρoετoιμαςία επίςθμθσ απαντθτικισ διαδικαςίασ μεταξφ των ελεγκτϊν και τoυ Κφριoυ
τoυ Ζργoυ
8. Ενςωμάτωςθ πρoτάςεων ςτθ μελζτθ ι αλλαγι των ςτoιχείων πoυ επιςθμάνκθκαν ςε
υφιςτάμενεσ oδoφσ
Τα βαςικά ςτάδια των ΕOΑ δίνoνται ςυνoπτικά ςτo παρακάτω ςχιμα:

Σχιμα 3: Βαςικά ςτάδια ΕOΑ
(Ρθγι : EuropeanCommission)
Πςoν αφoρά τθν αναγνϊριςθ τoυ ζργoυ μελζτθσ, πρζπει να γίνει μια ςφντoμθ περιγραφι τoυ
ζργoυ και τθσ λειτoυργίασ τoυ. Θ επιλoγι τθσ oμάδασ των ελεγκτϊν γίνεται με τρία βαςικά
κριτιρια επιλoγισ: τθν πλιρθ ανεξαρτθςία από τoυσ εμπλεκόμενoυσ φoρείσ τoυ ζργoυ (κφριoσ
τoυ ζργoυ, μελετθτισ, καταςκευαςτισ ι παραχωρθςιoφχoσ),τθν εξειδίκευςθ, ϊςτε να μπoρoφν
αντίςτoιχα να αναλφoυν και να αξιoλoγoφν τα χαρακτθριςτικά τoυ ζργoυ πoυ αφoρoφν ςτθν
αςφάλεια των χρθςτϊν και τθν ικανότθτα ςφνταξθσ τεχνικισ ζκκεςθσ, όπoυ τα ευριματα και oι
πρoτάςεισ παρoυςιάηoνται με ςαφινεια, ςυντoμία και περιεκτικότθτα.
Στόχoσ τθσ εναρκτιριασ ςφςκεψθσ είναι θ κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ τoυ ΕOΑ από τoυσ
μελετθτζσ, θ παρoχι τυχόν πρόςκετων ςτoιχείων ςτoυσ ελεγκτζσ, θ επιςιμανςθ των
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ςθμαντικότερων κεμάτων και περιoριςμϊν κακϊσ και των κεμάτων πoυ μπoρεί να απαιτoφν
ιδιαίτερθ αντιμετϊπιςθ. Κατά τθν εναρκτιρια ςφςκεψθ, θ Αρμόδια Αρχι και oι μελετθτζσ
ενθμερϊνoυν τθν oμάδα των ελεγκτϊν για τoν ςκoπό τoυ ζργoυ, για επιμζρoυσ κζματα πoυ
αφoρoφν ςτo ςυγκεκριμζνo ζργo κακϊσ και για τα πρoβλιματα πoυ παρoυςιάςτθκαν κατά τoν
ςχεδίαςμά και τθν καταςκευι τoυ. Oι μελετθτζσ μπoρεί ιδθ να ζχoυν ερωτιματα ι
επιφυλάξεισ για κζματα oδικισ αςφάλειασ πoυ ςχετίηoνται με ςυγκεκριμζνα χαρακτθριςτικά
τoυ ςχεδιαςμoφ, τα oπoία πρζπει να ςυηθτιςoυν με τoυσ ελεγκτζσ oδικισ αςφάλειασ κατά τθν
εναρκτιρια ςφςκεψθ. Επιπλζoν, κακϊσ oι ελεγκτζσ δεν μπoρoφν να ελζγξoυν τo ζργo υπό όλεσ
τισ κυκλoφoριακζσ ι καιρικζσ ςυνκικεσ, είναι χριςιμo να ενθμερωκoφν για ενδεχόμενεσ
ςυνκικεσ πoυ μπoρεί να είναι ςθμαντικζσ. Τζλoσ, εάν υπάρχoυν πρόςκετα ςτoιχεία πoυ δεν
ζχoυν ιδθ παραδoκεί ςτoυσ ελεγκτζσ, παραδίδoνται κατά τθν εναρκτιρια ςφςκεψθ. Ρoλλζσ
φoρζσ πρoτείνεται θ ςυμμετoχι ςτθν εναρκτιρια ςφςκεψθ και άλλων πρoςϊπων ι φoρζων,
ςχετικϊν με τo ζργo, ανάλoγα και με τo διενεργoφμενoςτάδιo ΕOΑ. Για παράδειγμα, ςε ΕOΑ ςε
υφιςτάμενεσ oδoφσ είναι ςκόπιμo να πρoςκλθκoφνεκπρόςωπoι τθσ Αρχισ πoυ είναι υπεφκυνθ
για τθ ςυντιρθςθ τoυ ζργoυ, πρoςωπικό τθσ Τρoχαίασ κακϊσ και εκπρόςωπoσ τθσ
τoπικισκoινότθτασ, ενϊ ςε ΕOΑ πoυ αφoρoφν ςε ςυγκεκριμζνεσ oμάδεσ χρθςτϊν τθσ oδoφ να
πρoςκλθκoφνεκπρόςωπoι τθσ υπόψθ oμάδασ χρθςτϊν (π.χ. δικυκλιςτζσ, πoδθλάτεσ κ.λπ.) Θ
διεξαγωγι επιτόπιoυ ελζγχoυ ζχει ωσ ςτόχo αφενόσ τθν εκτίμθςθ των εν δυνάμει παραγόντων
κινδφνoυ για τoυσ χριςτεσ και αφετζρoυ τθ διαπίςτωςθ τoυ τρόπoυ αλλθλεπίδραςισ τoυ με
τoν περιβάλλoνταχϊρo και τισ γειτoνικζσoδoφσ. Θ επιτόπoυ

εξζταςθ μπoρεί να

πραγματoπoιθκεί με δφoτρόπoυσ:
I.

Πλα τα μζλθ τθσ oμάδασ επιςκζπτoνται τo ζργo μαηί και καταγράφoυν τα πρoβλιματα
αςφάλειασ κακϊσ εντoπίηoνται.

II.

Κάκε ελεγκτισ επιςκζπτεται τo ζργoμόνoσ τoυ και πραγματoπoιεί μια αρχικι
καταγραφι των πρoβλθμάτων. Στθ ςυνζχεια oλόκλθρθ θ oμάδα εξετάηει τo ζργo επί
τόπoυ και ςυηθτoφνται τα κζματα πoυ ιδθ καταγράφθκαν από κάκε ελεγκτι χωριςτά.

Κατά τθν καταγραφι των ευρθμάτων oδικισ αςφάλειασ, περιγράφoνταιoι κίνδυνoι πoυ
εντoπίςτθκαν ςτoεξεταηόμενo ζργo κακϊσ και τoείδoσ των ατυχθμάτων πoυ ενδζχεται να
ςυμβoφν. Κατά τθν καταγραφι των εν δυνάμει πρoβλθμάτων αςφάλειασ είναι ςθμαντικό να
γίνεται και ρεαλιςτικι εκτίμθςθ τoυ αρικμoφ και τθσ ςoβαρότθτασ των πικανϊν ατυχθμάτων
πoυ μπoρεί να πρoκλθκoφν εξαιτίασ τoυσ.
Στθ ςυνζχεια, μετά τθν διαδικαςία τoυ ελζγχoυ τα απoτελζςματα παρoυςιάηoνται από τθν
oμάδα των ελεγκτϊν ςτoν Κφριo τoυ ζργoυ. Αυτόσ με τθ ςειρά τoυ είναι υπεφκυνoσ για τθν
αντιμετϊπιςθ των πρoβλθμάτων πoυ τυχόν εντoπίςτθκαν με τθν υλoπoίθςθ μζτρων πoυ κα
oδθγιςoυν ςτισ κατάλλθλεσ επιδιoρκϊςεισ.
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Θ ανταπόκριςθ τoυ Κυρίoυ τoυ Ζργoυ ςτα ευριματα και ςτισ ςυςτάςεισ τoυ ΕOΑ αφoρά
αφενόσ ςτθ λιψθ απόφαςθσ ςχετικά με τoπoιεσ από τισ ςυςτάςεισ κα υλoπoιθκoφν και τθν
αιτιoλόγθςθ ενδεχόμενθσ απόρριψθσ oριςμζνων εξ' αυτϊν και αφετζρoυ ςτισ αναγκαίεσ
ενζργειεσ για τθν υλoπoίθςι τoυσ. Θ ανταπόκριςθ αυτι κα πρζπει υπoχρεωτικά να γίνεται
εγγράφωσ. Για τθν απoδoχι ι τθν απόρριψθ των ευρθμάτων και των ςυςτάςεων τoυ ΕOΑ, o
Κφριoσ τoυ Ζργoυ πρζπει να ηθτιςει τθν άπoψθ των μελετθτϊν, ενϊ μπoρεί να ςυνεργαςτεί και
με ανεξάρτθτo τεχνικό ςφμβoυλo/ εμπειρoγνϊμoνα. Πμωσ, θ τελικι ευκφνθ για τθ ςφνταξθ τoυ
εγγράφoυ απάντθςθσ ςτθν ζκκεςθ ΕOΑ, κακϊσ και για τθ μετζπειτα υλoπoίθςθ των αναγκαίων
διoρκωτικϊν επεμβάςεων παραμζνει ςτoν Κφριo τoυ Ζργoυ.
Μετά τθ ςυμφωνία ςχετικά με τισ ςυςτάςεισ τoυ ΕOΑ και τισ διoρκωτικζσ επεμβάςεισ,
ακoλoυκεί θ υλoπoίθςθ όςων ζχoυν ςυμφωνθκεί. Oι μελετθτζσ κα πρζπει να τρoπoπoιιςoυν
κατάλλθλα τθν υπoβλθκείςα μελζτθ ι να εκπoνιςoυν πρόςκετεσ μελζτεσ για τθν αντιμετϊπιςθ
των εν δυνάμει πρoβλθμάτων αςφάλειασ. Ρριν τθν παράδoςθ ςτθν κυκλoφoρία, oι
διoρκωτικζσ επεμβάςεισ πρζπει να oλoκλθρϊνoνταιόςo τo δυνατόν ταχφτερα και πρoςωρινά
μζτρα όπωσ θ πρoειδoπoιθτικιoριoςιμανςθ κ.λπ., μπoρεί να είναι απαραίτθτα ςε όλθ τθ
διάρκεια των εργαςιϊν. Πλα τα ςτoιχεία πoυ αφoρoφν ςτισ επεμβάςεισ πoυ υλoπoιoφνται κα
πρζπει να καταγράφoνται (π.χ. αντικείμενo, αρμόδιoσ, θμερoμθνίαυλoπoίθςθσ κ.λπ.). Oι λόγoι
πoυ oδιγθςαν ςε τρoπoπoίθςθ τθσ πρoτεινόμενθσ λφςθσ πρζπει επίςθσ να καταγράφoνται.
Επιπλζoν, πρζπει να δίνεται πρoςoχι ςτoν τρόπo διατφπωςθσ των απαντιςεων ςτα ευριματα
και ςτισ ςυςτάςεισ τoυ ΕOΑ κακϊσ και αυτζσ μπoρεί να χρθςιμoπoιθκoφν ωσ τεκμιρια ςε
περίπτωςθ ατυχιματoσ.
Θ εφαρμoγι τoυ Ελζγχoυ Oδικισ Αςφάλειασ από τα πρϊτα ςτάδια τoυ ςχεδιαςμoφ των oδϊν
είναι μια ευκαιρία για υπoςτιριξθ τθσ αςφαλoφσςυμπεριφoράσ των χρθςτϊν μζςω τoυ
ςχεδιαςμoφ. O Ζλεγχoσ Oδικισ Αςφάλειασ αφoρά ςτθν αςφάλεια όλων των χρθςτϊν τθσ oδoφ,
ιδίωσ των ευάλωτων. O Ζλεγχoσ Oδικισ Αςφάλειασ διαςφαλίηει τoν ςχεδίαςμά ενόσ
αςφαλζςτερoυoδικoφ περιβάλλoντoσ, κατανoθτoφ, χωρίσ εκπλιξεισ, για τoυσ χριςτεσ, με
ελεγχόμενθ παρoχι πλθρoφoριϊν και με επαναλαμβανόμενεσ πλθρoφoρίεσ ειδικά για τθν
επιςιμανςθ των κινδφνων και τooπoίo είναι “ςυγχωρθτικό” για τα λάκθ των χρθςτϊν.

2.2 Κατηγoρίεσ έργων ςτα oπoία εκπoνείται ΕOΑ
Επιςθμαίνεται ότι ςθμαντικότερoρόλo για τθν εφαρμoγι τoυ ΕOΑ ζχει τoμζγεκoσ των εν
δυνάμει κινδφνων πoυ ενζχει θ μελζτθ τoυ ζργoυ παρά τoμζγεκoσ τoυ ζργoυ. Στα είδθ των
ζργων ςτα oπoία διενεργείται ΕOΑ ςυγκαταλζγoνται:
• νζoιαυτoκινθτόδρoμoι,
• κφριεσ oδoί,
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• ζργα ανακαταςκευισ oδϊν ι τρoπoπoίθςθσ τθσ χάραξθσ,
• βελτιϊςεισ oδϊν μικρισ κλίμακασ,
• ζργα ςε κόμβoυσ,
• ζργα ςυντιρθςθσ των oδϊν,
• παρακαμπτιριεσ oδoί ςτθν άμεςθ περιoχι μεγάλων ζργων,
• ζργα διαχείριςθσ τθσ κυκλoφoρίασ,
• ζργα διαχείριςθσ τθσ κυκλoφoρίασ κατά τθ διάρκεια τθσ καταςκευισ oδικϊν ζργων,
• διαδρoμζσ για πεηoφσ και πoδθλάτεσ,
• ζργα βελτίωςθσ τθσ ςθματoδότθςθσ,
• ζργα για ιπια κυκλoφoρία εντόσ και εκτόσ κατoικθμζνωνπεριoχϊν,
• ςχεδιαςμόσ διαδρoμϊν από και πρoσ τoςχoλείo,
• επεμβάςεισ για τθ μείωςθ των oδικϊν ατυχθμάτων,
• ζργα ανάπτυξθσ.
O ΕOΑ μπoρεί επίςθσ να εφαρμoςτεί ςε ζργα εκτόσ τθσ oδoφ, τα oπoία όμωσ επθρεάηoυν τθν
κυκλoφoρία, όπωσ για παράδειγμα θ ανάπτυξθ εμπoρικϊν χριςεων πoυ ζχει ωσ απoτζλεςμα
αλλαγζσ ςτθν κυκλoφoρία των μζςων μαηικισ μεταφoράσ, δθμιoυργίαπρoςβάςεων για
oχιματα και πεηoφσ, μείωςθ τθσ oρατότθτασ και τθσ ταχφτθτασ κίνθςθσ ςτα ςθμεία ειςόδoυ,
αφξθςθ τθσ κυκλoφoρίασ των πεηϊν ςτθν περιoχι κ.λπ.

2.3 Στάδια τoυ έργoυ πoυ απαιτείται διεξαγωγή τoυ ΕOΑ
Σε κάκε ςτάδιo τoυ ΕOΑ δίνεται ζμφαςθ ςε διαφoρετικά χαρακτθριςτικά τoυ oδικoφ ζργoυ,
ανάλoγα και με τα διακζςιμα ςτoιχεία, και χρθςιμoπoιoφνται διαφoρετικoίκατάλoγoι ελζγχoυ.
Συνoπτικά, o ΕOΑ εφαρμόηεται ςτα εξισ ςτάδια μελζτθσ/ υλoπoίθςθσ ενόσ oδικoφ ζργoυ:
 ςτθν Ρρoκαταρκτικι/ Αναγνωριςτικι Μελζτθ (περιλαμβανoμζνθσ ενδεχόμενθσ μελζτθσ
ςκoπιμότθτασ)
 ςτθν Ρρoμελζτθ
 ςτθν Oριςτικι Μελζτθ, περιλαμβανoμζνθσ και τθσ μελζτθσ ςιμανςθσ αςφάλιςθσ
 πριν τθν παράδoςθ ςτθν κυκλoφoρία
 κατά τo αρχικό ςτάδιo λειτoυργίασ τoυ ζργoυ.
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 ςε υφιςτάμενεσ oδoφσ
Σφμφωνα με τo Ρ.Δ.104/ 2011, πρoκειμζνoυ για ζργα πoυ εντάςςoνται ςτo διευρωπαϊκό
δίκτυo, θ διενζργεια ΕOΑ ςτθν Ρρoμελζτθ, ςτθν Oριςτικι Μελζτθ, πριν τθν παράδoςθ ςτθν
κυκλoφoρία και κατά τo αρχικό ςτάδιo λειτoυργίασ τoυ ζργoυ είναι υπoχρεωτικι.
-

Απαιτoφμενα Στoιχεία

Ρριν τθν ζναρξθ διενζργειασ τoυ ΕOΑ ςυντάςςεται, με μζριμνα τoυ Κυρίoυ τoυ Ζργoυ
(πρoκειμζνoυ για ΕOΑ ςε μελζτεσ oδικϊν ζργων) ι τθσ Υπθρεςίασ/ Φoρζα ςυντιρθςθσ και
λειτoυργίασ τoυ ζργoυ (πρoκειμζνoυ για ΕOΑ ςε υφιςτάμενεσ oδoφσ), ΦάκελoσΡρoετoιμαςίασ
τoυ ΕOΑ, ςε ςυνεργαςία με τoυσ μελετθτζσ (εφόςoν πρόκειται για ΕOΑ ςε μελζτθ), ooπoίoσ και
παραδίδεται ςτoυσ ελεγκτζσ.
Στoν ΦάκελoΡρoετoιμαςίασ τoυ ΕOΑ περιλαμβάνoνται εκκζςεισ, ςτoιχεία, ςχζδια, μελζτεσ,
ςχετικά απoςπάςματα των εγγράφων για τoεξεταηόμενo ζργo, κακϊσ και κάκε άλλθ
πλθρoφoρία πoυ κεωρείται χριςιμθ ϊςτε oι ελεγκτζσ να απoκτιςoυν εμπεριςτατωμζνθ και
oλoκλθρωμζνθάπoψθ για τo ζργo. Τα ςτoιχεία πρζπει να είναι διακζςιμα ςτoυσ ελεγκτζσ
εγκαίρωσ και ςε εφχρθςτθ μoρφι (ζντυπθ και θλεκτρoνικι), για αυτό και είναι χριςιμo θ
ςυλλoγι των απαιτoφμενων ςτoιχείων να ξεκινά πριν τθ δζςμευςθ τθσ oμάδασ τoυ ΕOΑ.
Εάν θ oμάδα τoυ ΕOΑ κεωρεί ότι τα ςτoιχεία πoυ τθσ ζχoυν παραδoκεί δεν επαρκoφν για τθν
απoτελεςματικι διενζργεια τoυ ΕOΑ, μπoρεί να ηθτιςει όπoια πρόςκετα ςτoιχεία κεωρεί
απαραίτθτα. Στoιχεία πoυ ηθτικθκαν αλλά δεν παραςχζκθκαν πρζπει να καταγράφoνται ςτθν
ζκκεςθ τoυ ΕOΑ. Τα απαιτoφμενα ςτoιχεία για τθ διενζργεια τoυ ΕOΑ διαφoρoπoιoφνται
ανάλoγα με τoςτάδιo και τoν τφπo τoυ ΕOΑ. Ακoλoυκεί ενδεικτικόσ κατάλoγoσ των ελάχιςτων
απαιτoφμενωνπεριεχoμζνων τoυ ΦακζλoυΡρoετoιμαςίασ, για τισ ςυνθκζςτερεσ περιπτϊςεισ
ΕOΑ:
α) Σαφισ διατφπωςθ τoυ αντικειμζνoυ τoυ ΕOΑ: ςφντoμθ περιγραφι τθσ διαδικαςίασ πoυ κα
ακoλoυκθκεί και πρoαιρετικά περιγραφι τθσ μoρφισ τθσ ζκκεςθσ τoυ ΕOΑ.
β) Αναλυτικά ςτoιχεία για τo ζργo:
 περιγραφι τoυ ζργoυ και τθσ πρoςδoκϊμενθσ λειτoυργίασ τoυ
 Ρρoδιαγραφζσ ςχεδιαςμoφ πoυ εφαρμόςκθκαν και πικανζσ κζςεισ τoυ ζργoυ όπoυ δεν
πλθρoφνται (εφόςoν πρόκειται για ΕOΑ ςε μελζτθ)
 ειδικά κζματα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τoυ ζργoυ πoυ μπoρεί να επθρεάηoυν τθν
oδικι αςφάλεια
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 κυκλoφoριακoίφόρτoι ανά κατθγoρίαoχιματoσ και χριςτθ τoυ ζργoυ (επαγγελματικά
και μθ oχιματα, δικυκλιςτζσ, πεηoί κ.λπ.)
 εκκζςεισ πρoθγoφμενων ΕOΑ (εφόςoν ζχoυν διενεργθκεί) και θ ανταπόκριςθ ςε αυτζσ,
με επιςιμανςθ πρoβλθμάτων αςφάλειασ πoυ εντoπίςτθκαν και δεν ζχoυν
αντιμετωπιςκεί
 αλλαγζσ ςτθ μελζτθ πoυ πραγματoπoιικθκαν μετά τoν πλζoνπρόςφατo ΕOΑ
 περιβαλλoντικά ςτoιχεία με επίδραςθ ςτθν περιoχι ι ςτoν ςχεδίαςμά τoυ ζργoυ
(καιρικζσ ςυνκικεσ, πανίδα, ιςτoρικά ςτoιχεία, τoπoγραφία κ.λπ.), κακϊσ και απόφαςθ
ζγκριςθσ περιβαλλoντικϊν όρων για τo ζργo (εφόςoν αυτι ζχει εκδoκεί)
 ςτoιχεία ατυχθμάτων, αν υπάρχoυν
γ) Στoιχεία τoυ ςχεδιαςμoφ τoυ ζργoυ:
i.

ΕOΑ ςτθν Ρρoκαταρκτικι/ Αναγνωριςτικι Μελζτθ

 παράμετρoι ςχεδιαςμoφ όπωσ θ λειτoυργία τθσ oδoφ, θ ταχφτθτα μελζτθσ, τo όχθμα
ςχεδιαςμoφ, κακϊσ και κζματα για τα oπoία δεν τθρικθκαν oι ςχετικζσ Ρρoδιαγραφζσ
και oι λόγoι για αυτό
 θ πρoκαταρκτικι/ αναγνωριςτικι μελζτθ oδoπoιίασ τoυ ζργoυ
 θ μελζτθ ςκoπιμότθτασ τoυ ζργoυ (εφόςoν ζχει ςυνταχκεί)
 ςχζδια των παρακείμενων oδϊν, τθσ ευρφτερθσ περιoχισ και των χριςεων γθσ πoυ
μπoρεί να επθρεαςτoφν από τoεξεταηόμενo ζργo ι από τισ αλλαγζσ ςτθν κυκλoφoρία
λόγω αυτoφ
ii.

ΕOΑ ςτθν Ρρoμελζτθ
 παράμετρoι ςχεδιαςμoφ όπωσ θ λειτoυργία τθσ oδoφ, θ ταχφτθτα μελζτθσ, τo
όχθμα ςχεδιαςμoφ, κακϊσ και κζματα για τα oπoία δεν τθρικθκαν oι ςχετικζσ
Ρρoδιαγραφζσ και oι λόγoι για αυτό • θ πρoμελζτθoδoπoιίασ τoυ ζργoυ
 θ πρoμελζτθ των ζργων απoχζτευςθσαπoςτράγγιςθσ τθσ oδoφ (εφόςoν ζχει
ςυνταχκεί)
 θ πρoμελζτθ Θ/Μ εγκαταςτάςεων (εφόςoν ζχει ςυνταχκεί)
 διακζςιμα ςτoιχεία από τισ μελζτεσ (πρoκαταρκτικι επεξεργαςία ι πρoμελζτθ) των
μεγάλων τεχνικϊν ζργων (γεφυρϊν, ανιςόπεδων διαβάςεων κ.λπ.), όπωσ: τυπικι
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διατoμι, είδoσφoρζα, τρόπoσ καταςκευισ, καταςκευι κατά φάςεισ (ειδικά αν
απαιτείται για τθν εξυπθρζτθςθ τθσ κυκλoφoρίασ κατά τθν καταςκευι),
 πρoβλεπόμενα ςτθκαία κιγκλιδϊματα και άλλα ςτoιχεία oδικoφεξoπλιςμoφ, κ.λπ.
 ςχζδια των παρακείμενων oδϊν, τθσ ευρφτερθσ περιoχισ και των χριςεων γθσ πoυ
μπoρεί να επθρεαςτoφν από τoεξεταηόμενo ζργo ι από τισ αλλαγζσ ςτθν
κυκλoφoρία λόγω αυτoφ
iii.

ΕOΑ ςτθν Oριςτικι Μελζτθ
 παράμετρoι ςχεδιαςμoφ όπωσ θ λειτoυργία τθσ oδoφ, θ ταχφτθτα μελζτθσ, τo
όχθμα ςχεδιαςμoφ, κακϊσ και κζματα για τα oπoία δεν τθρικθκαν oι ςχετικζσ
Ρρoδιαγραφζσ και oι λόγoι για αυτό
 θ oριςτικι μελζτθ oδoπoιίασ τoυ ζργoυ
 θ oριςτικι μελζτθ των ζργων απoχζτευςθσαπoςτράγγιςθσ τθσ oδoφ
 θ oριςτικι μελζτθ Θ/Μ εγκαταςτάςεων (εφόςoν ζχει ςυνταχκεί)
 θ μελζτθ ςιμανςθσ αςφάλιςθσ
 θ μελζτθ φωτεινισ ςθματoδότθςθσ (εφόςoνπρoβλζπεται)
 αναγκαία ςτoιχεία από τισ oριςτικζσ μελζτεσ των μεγάλων τεχνικϊν ζργων
(γεφυρϊν, ανιςόπεδων διαβάςεων κ.λπ.), όπωσ: τυπικι διατoμι, είδoσφoρζα,
τρόπoσ καταςκευισ, καταςκευι κατά φάςεισ (ειδικά αν απαιτείται για τθν
εξυπθρζτθςθ τθσ κυκλoφoρίασ κατά τθν καταςκευι), πρoβλεπόμενα ςτθκαία
κιγκλιδϊματα και άλλα ςτoιχεία oδικoφεξoπλιςμoφ, διαμόρφωςθ και κζςεισ
ςτoμίωνυδρoςυλλoγισ κ.λπ.
 ςχζδια των παρακείμενων oδϊν, τθσ ευρφτερθσ περιoχισ και των χριςεων γθσ πoυ
μπoρεί να επθρεαςτoφν από τoεξεταηόμενo ζργo ι από τισ αλλαγζσ ςτθν
κυκλoφoρία λόγω αυτoφ

iv.

ΕOΑ πριν τθν παράδoςθ ςτθν κυκλoφoρία ι κατά τo αρχικό ςτάδιo λειτoυργίασ
 oι

εγκεκριμζνεσ

oριςτικζσ

μελζτεσ

τoυ

ζργoυ

(oδoπoιίασ,

απoχζτευςθσαπoςτράγγιςθσ, ςιμανςθσ αςφάλιςθσ, φωτεινισ ςθματoδότθςθσ,
Θ/Μ εγκαταςτάςεων)
 ςχζδια «ωσ καταςκευαςκεί» («asbuilt») τoυ ζργoυ
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 ενδεχόμενθ αλλθλoγραφία μεταξφ Αναδόχoυ Καταςκευισ και Κυρίoυ τoυ Ζργoυ,
πoυ αφoρά ςε κζματα oδικισ αςφάλειασ ΕOΑ ςε υφιςτάμενεσ oδoφσ
v.

ΕOΑ ςε υφιςτάμενεσ oδoφσ
 oι εγκεκριμζνεσ oριςτικζσ μελζτεσ βάςει των oπoίων καταςκευάςτθκε τo ζργo
(εφόςoν είναι διακζςιμεσ)
 τoμθτρϊo τoυ ζργoυ ι ςχζδια «ωσ καταςκευαςκεί» («built»), εφόςoν είναι
διακζςιμα
 ςχζδια των παρακείμενων oδϊν, τθσ ευρφτερθσ περιoχισ και των χριςεων γθσ

vi.

ΕOΑ ςε κζςεισ εκτζλεςθσ εργαςιϊν επί των oδϊν
 oι μελζτεσ εργoταξιακισ ςιμανςθσ αςφάλιςθσ
 ενδεχόμενθ μελζτθ κυκλoφoριακισ διαχείριςθσ ι αντιμετϊπιςθσ ζκτακτων
 ςυμβάντων ςτooδικό τμιμα πoυ εκτελoφνται εργαςίεσ
 ςτoιχεία

για

τισ

φάςεισ

καταςκευισ

των

εκτελoφμενων

ζργων,

τoχρoνoδιάγραμμαυλoπoίθςθσ και τα χαρακτθριςτικά λειτoυργίασ τoυ εργoταξίoυ
(κυρίωσ όςoν αφoρά ςτθν είςoδo/ ζξoδo και γενικότερα κίνθςθ oχθμάτων τoυ
εργoταξίoυ ςτθ ηϊνθ τθσ διερχόμενθσ κυκλoφoρίασ)
Στάδιo 1: Μελζτθ oικoνoμικισ και τεχνικισ ςκoπιμότθτασ (Ρρoκαταρκτικι/ Αναγνωριςτικι
Μελζτθ)
Με τθ διενζργεια ΕOΑ ςτθν Ρρoκαταρκτικι / Αναγνωριςτικι Μελζτθ (περιλαμβανoμζνθσ και
ενδεχόμενθσ μελζτθσ ςκoπιμότθτασ) εξαςφαλίηεται ότι θ oδικι αςφάλεια λαμβάνεται υπόψθ
κατά τθν εξζταςθ των διάφoρων εναλλακτικϊν λφςεων χάραξθσ ι διαμόρφωςθσ τoυ ζργoυ
(περιλαμβανoμζνθσ και τθσ μθδενικισ λφςθσ). Κατά τoςτάδιo αυτό, υπάρχει θ ευκαιρία για
ςθμαντικζσ βελτιϊςεισ ςτθν oδικι αςφάλεια με τoελάχιςτo δυνατό κόςτoσ. Ειδικά ςε ζργα
μεγάλθσ κλίμακασ, θ επιλoγι μθ κατάλλθλων Ρρoδιαγραφϊν ςχεδιαςμoφ ενδεχoμζνωσ να μθν
είναι δυνατόν να διoρκωκεί ςε επόμενα ςτάδια μελζτθσ.
Oι ςτόχoι τθσ διεξαγωγισ ΕOΑ ςτθν Ρρoκαταρκτικι/ Αναγνωριςτικι Μελζτθ είναι:


θ κεϊρθςθ τoυ παράγoνταoδικι αςφάλεια κατά τθν επιλoγι των εναλλακτικϊν λφςεων



θ κεϊρθςθ τθσ oδικισ αςφάλειασ όταν ακόμθ υπάρχει θ μεγαλφτερθ δυνατότθτα
αλλαγισ τθσ πρoτεινόμενθσ λφςθσ
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θ απoφυγι πρoβλθμάτων oδικισ αςφάλειασ πoυ μπoρεί αργότερα να μθν είναι
δυνατόν

να

αντιμετωπιςτoφν

(όταν

αρχίςoυνoι

λεπτoμερείσ

μελζτεσ

ι

γίνoυναπαλλoτριϊςεισ)


θ διαςφάλιςθ ότι θ αςφάλεια όλων των κατθγoριϊν χρθςτϊν τθσ oδoφ λαμβάνoνται
υπόψθ κατά τθ μελζτθ



oζλεγχoσ ότι oι επιλεγείςεσ πρoδιαγραφζσ ςχεδιαςμoφ είναι ςυμβατζσ με τθν
κατθγoρία τθσ oδoφ και τισ πρoςδoκίεσ των oδθγϊν



θ κεϊρθςθ τoυ ζργoυ από μια ευρφτερθ άπoψθ, λαμβάνoντασ υπόψθ τθν επίδραςθ
τoυ ζργoυ ςτoπεριβάλλoν, τθν oμoιoγζνεια με τoυπάρχoνδίκτυo, τθ δυνατότθτα
καταςκευισ κατά ςτάδια κ.λπ.

O ΕOΑ διενεργείται μετά τθν oλoκλιρωςθ τθσ Ρρoκαταρκτικισ/ Αναγνωριςτικισ Μελζτθσ. Θ
μελζτθ (περιλαμβανoμζνων ενδεχόμενων υπoςτθρικτικϊν μελετϊν) κα πρζπει να ζχει
υπoβλθκεί από τoυσ μελετθτζσ ςτθν Υπθρεςία και να ζχει oλoκλθρωκείo τεχνικόσ ζλεγχόσ τθσ
από τεχνικoφσςυμβoφλoυσ (ι ανεξάρτθτo μθχανικό, εφόςoνπρoβλζπεται ςτo ζργo) ι/ και τθν
Υπθρεςία. Διoρκϊςεισ, oι oπoίεσ κα πρoκφψoυν από τoν τεχνικό ζλεγχo, κα πρζπει, κατόπιν
ςχετικισ εντoλισ τθσ Υπθρεςίασ πρoσ τoυσ μελετθτζσ, να ζχoυν ιδθ ενςωματωκεί ςτθ μελζτθ,
πριν τθ διενζργεια τoυ ΕOΑ. Θ διενζργεια τoυ ΕOΑ πραγματoπoιείται αμζςωσ πριν από τθν
ζγκριςθ τθσ μελζτθσ, ϊςτε, εφόςoνπρoκφψει θ ανάγκθ για τρoπoπoιιςεισ/ βελτιϊςεισ ςτθ
μελζτθ με βάςθ τισ ςυςτάςεισ τoυ ΕOΑ, να διευκoλφνεται θ υλoπoίθςι τoυσ από τoν μελετθτι.
Επιςθμαίνεται ότι, ςτoςτάδιo τθσ Ρρoκαταρκτικισ/ Αναγνωριςτικισ Μελζτθσ, εφόςoν τα
ευριματα και oι ςυςτάςεισ τoυ ΕOΑ δεν επιφζρoυν ςθμαντικζσ τρoπoπoιιςεισ ςτθ μελζτθ, o
Κφριoσ τoυ Ζργoυ μπoρεί να απoφαςίςειoι ςχετικζσ ςυςτάςεισ να λθφκoφν υπόψθ κατά τθν
εκπόνθςθ των επόμενων ςταδίων τθσ μελζτθσ (Ρρoμελζτθ, Oριςτικι Μελζτθ), και να μθν
ηθτιςει τθν πλιρθ ανακεϊρθςθ τθσ μελζτθσ.
Ενδεικτικά ηθτιματα πoυ εξετάηoνται κατά τoν ΕOΑ ςτθν Ρρoκαταρκτικι/ Αναγνωριςτικι
Μελζτθ είναι:
 oι εφαρμoηόμενεσΡρoδιαγραφζσ ςχεδιαςμoφ
 θ επιλεγείςα ταχφτθτα μελζτθσ
 θ διαμόρφωςθ των τυπικϊν διατoμϊν τoυ ζργoυ
 θ oμoιoγζνεια των ςτoιχείων τθσ μελζτθσ
 θ επάρκεια κεϊρθςθσ όλων των κατθγoριϊν χρθςτϊν τθσ oδoφ
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 θ επιλoγι τθσ γενικισ κζςθσ τθσ χάραξθσ
 o αρικμόσ και oτφπoσ των κόμβων και oι μεταξφ τoυσ απoςτάςεισ
 θ χάραξθ ςε oριηoντιoγραφία και μθκoτoμι
 θ επίδραςθ και θ ςφνδεςθ τoυ ζργoυ με τoγειτoνικόoδικόδίκτυo.
Αν και τo ζργo δεν ζχει ακόμθ υλoπoιθκεί, θ oμάδα ΕOΑ κα πρζπει να πραγματoπoιιςει μια επί
τόπoυ επίςκεψθ, ςτθν oπoία κα εξετάςει τισ κζςεισ ςφνδεςθσ τoυ μελλoντικoφ ζργoυ με
τoυφιςτάμενoδίκτυo (εφόςoν πρόκειται για νζα χάραξθ) ι ενδεχόμενθ υφιςτάμενθ oδό
(εφόςoν πρόκειται για ζργo βελτίωςθσ υφιςτάμενθσ χάραξθσ). Επιπλζoν, κα καταγράψει τα
ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ περιoχισ (π.χ. χριςεισ γθσ, χαρακτθριςτικά τθσ κυκλoφoρίασ
κ.λπ.) πoυ ςχετίηoνται με τo υπό μελζτθ ζργo.
Στάδιo 2: ΕOΑ ςτθν Ρρoμελζτθ
Oζλεγχoσ ςτoςτάδιo αυτό πραγματoπoιείται με τθν oλoκλιρωςθ τθσ Ρρoμελζτθσ τoυ oδικoφ
ζργoυ. Ελζγχoνται τα βαςικά ςτoιχεία ςχεδιαςμoφ κακϊσ και όπoιεσλεπτoμζρειεσ είναι
διακζςιμεσ ςτoςτάδιo αυτό. Σε περίπτωςθ πoυ, για λόγoυσ επίςπευςθσ τoυ ζργoυ,
απoφαςιςτεί να πρoχωριςει θ διαδικαςία ςφνταξθσ κτθματoλoγίoυ και εκτζλεςθσ των
απαλλoτριϊςεων με τo πζρασ τθσ πρoμελζτθσ και όχι τθσ oριςτικισ μελζτθσ (όπωσ π.χ. ςτα
ζργα παραχϊρθςθσ ΣΔΙΤ), o ΕOΑ ςτθν Ρρoμελζτθαπoκτά ιδιαίτερθ ςθμαςία, διότι μετζπειτα
αλλαγζσ ςτθ χάραξθ (π.χ. κατά τθν oριςτικι μελζτθ) ςυνιςτoφν δαπανθρι και χρoνoβόρα
διαδικαςία.
Oι ςτόχoι τθσ διεξαγωγισ ΕOΑ ςτθν Ρρoμελζτθ είναι:
 θ διενζργεια ενόσ πρϊτoυ ΕOΑ, αν δεν ζχει γίνει ςε πρoθγoφμενoςτάδιo
 oεντoπιςμόσ κεμάτων oδικισ αςφάλειασ πoυ δεν εξετάςτθκαν ςε πρoθγoφμενoζλεγχo
 θ απoφυγιχαμζνoυχρόνoυ και κόςτoυσ μελετϊν αν πραγματoπoιθκεί ΕOΑ μόνo μετά
τθν Oριςτικι Μελζτθ και απαιτθκoφν τότε αλλαγζσ ςτθ χάραξθ
 oζλεγχoσ τθσ καταλλθλόλθτασ των εφαρμoηόμενωνΡρoδιαγραφϊν μελετϊν θ
αξιoλόγθςθ τθσ χάραξθσ ςε oριηoντιoγραφία και μθκoτoμι (περιλαμβανoμζνων των
πλευρικϊν διαμoρφϊςεων και τoυ παρόδιoυχϊρoυ) κακϊσ και τθσ διαμόρφωςθσ των
κόμβων και τθσ κζςθσ ενδεχόμενων πρoςβάςεων
 θ διερεφνθςθ αν ενδεχόμενεσ απoκλίςεισ από τισ Ρρoδιαγραφζσ ζχoυν ςθμαντικζσ
επιπτϊςεισ ςτθν oδικι αςφάλεια
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 θ διερεφνθςθ ενδεχόμενων επιπτϊςεων ςτθν oδικι αςφάλεια λόγω ςυνδυαςμoφ
ςτoιχείων με τισ ελάχιςτεσ τιμζσ πoυ πρoβλζπoνται ςτισ Ρρoδιαγραφζσ μελετϊν
 oζλεγχoσ ότι ελιφκθςαν υπόψθ oι ανάγκεσ όλων των κατθγoριϊν χρθςτϊν τθσ oδoφ
 oπρoςδιoριςμόσ αν θ ενδεχόμενθ ςταδιακι καταςκευι τoυ ζργoυ κα ζχει επιπτϊςεισ
ςτθν oδικι αςφάλεια
 oζλεγχoσ τθσ επάρκειασ τθσ διατικζμενθσ ηϊνθσ για τθν oδό θ επιςιμανςθ ςτoυσ
μελετθτζσ περιoχϊν όπoυ απαιτείται ιδιαίτερθ πρoςoχι κατά τθν Oριςτικι Μελζτθ
 oζλεγχoσλεπτoμερειϊν ςτισ περιoχζσ ςφνδεςθσ με τoυφιςτάμενoδίκτυo.
O ΕOΑ διενεργείται μετά τθν oλoκλιρωςθ τθσ Ρρoμελζτθσ τoυ ζργoυ. Θ μελζτθ
(περιλαμβανoμζνων ενδεχόμενων υπoςτθρικτικϊν μελετϊν) κα πρζπει να ζχει υπoβλθκεί από
τoυσ μελετθτζσ ςτθν Υπθρεςία και να ζχει oλoκλθρωκείo τεχνικόσ ζλεγχόσ τθσ από
τεχνικoφσςυμβoφλoυσ (ι ανεξάρτθτo μθχανικό, εφόςoνπρoβλζπεται ςτo ζργo) ι/ και τθν
Υπθρεςία. Διoρκϊςεισ, oι oπoίεσ κα πρoκφψoυν από τoν τεχνικό ζλεγχo, κα πρζπει, κατόπιν
ςχετικισ εντoλισ τθσ Υπθρεςίασ πρoσ τoυσ μελετθτζσ, να ζχoυν ιδθ ενςωματωκεί ςτθ μελζτθ,
πριν τθ διενζργεια τoυ ΕOΑ. Θ διενζργεια τoυ ΕOΑ πραγματoπoιείται αμζςωσ πριν από τθν
ζγκριςθ τθσ μελζτθσ, ϊςτε, εφόςoνπρoκφψει θ ανάγκθ για τρoπoπoιιςεισ/ βελτιϊςεισ ςτθ
μελζτθ με βάςθ τισ ςυςτάςεισ τoυ ΕOΑ, να διευκoλφνεται θ υλoπoίθςι τoυσ από τoν μελετθτι.
Επιςθμαίνεται ότι, ςτoςτάδιo τθσ Ρρoμελζτθσ, εφόςoν τα ευριματα και oι ςυςτάςεισ τoυ ΕOΑ
δεν επιφζρoυν ςθμαντικζσ τρoπoπoιιςεισ ςτθ μελζτθ, o Κφριoσ τoυ Ζργoυ μπoρεί να
απoφαςίςειoι ςχετικζσ ςυςτάςεισ να λθφκoφν υπόψθ κατά τθν εκπόνθςθ τθσ Oριςτικισ
Μελζτθσ, και να μθν ηθτιςει τθν πλιρθ ανακεϊρθςθ τθσ μελζτθσ.
Ενδεικτικά ηθτιματα πoυ εξετάηoνται κατά τoν ΕOΑ ςτθν Ρρoμελζτθ είναι:
 θ καταλλθλότθτα των Ρρoδιαγραφϊν ςχεδιαςμoφ
 θ διαμόρφωςθ των τυπικϊν διατoμϊν τoυ ζργoυ
 θ oμoιoγζνεια των ςτoιχείων τθσ μελζτθσ
 θ επάρκεια κεϊρθςθσ όλων των κατθγoριϊν χρθςτϊν τθσ oδoφ
 θ χάραξθ ςε oριηoντιoγραφία και μθκoτoμι
 oτφπoσ και θ διαμόρφωςθ των κόμβων κακϊσ και τα ςθμεία εμπλoκϊν
 oι πρoςβάςεισ ςτισ κφριεσ oδoφσ
 θ επίδραςθ και θ ςφνδεςθ τoυ ζργoυ με τoγειτoνικόoδικόδίκτυo.
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Αν και τo ζργo δεν ζχει ακόμθ υλoπoιθκεί, θ oμάδα ΕOΑ κα πρζπει να πραγματoπoιιςει μια επί
τόπoυ επίςκεψθ, ςτθν oπoία κα εξετάςει τισ κζςεισ ςφνδεςθσ τoυ μελλoντικoφ ζργoυ με
τoυφιςτάμενoδίκτυo (εφόςoν πρόκειται για νζα χάραξθ) ι ενδεχόμενθ υφιςτάμενθ oδό
(εφόςoν πρόκειται για ζργo βελτίωςθσ υφιςτάμενθσ χάραξθσ). Επιπλζoν, κα καταγράψει τα
ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ περιoχισ (π.χ. χριςεισ γθσ, χαρακτθριςτικά τθσ κυκλoφoρίασ
κ.λπ.) πoυ ςχετίηoνται με τo υπό μελζτθ ζργo.
Στάδιo 3: ΕOΑ ςτθν Oριςτικι μελζτθ
Oζλεγχoσ ςτoςτάδιo αυτό πραγματoπoιείται με τθν oλoκλιρωςθ τθσ Oριςτικισ Μελζτθσ τoυ
oδικoφ ζργoυ και απoτελεί τθν τελευταία ευκαιρία τρoπoπoίθςθσ των μελετϊν, πριν τθν
ζναρξθ τθσ καταςκευισ. Τoςτάδιo τoυ ΕOΑ ςτθν Oριςτικι Μελζτθ περιλαμβάνει ζλεγχo τoυ
ςυνόλoυ των ςχεδίων τθσ μελζτθσ ςε κατάλλθλεσ κλίμακεσ, με ζμφαςθ ςτισ λεπτoμζρειεσ. Είναι
επoμζνωσ ςθμαντικό τα κατάλλθλα ςχζδια, με επαρκι βακμό λεπτoμζρειασ, να είναι
διακζςιμα ςτθν oμάδα ελζγχoυ.
Oι ςτόχoι τθσ διεξαγωγισ ΕOΑ ςτθν Oριςτικι Μελζτθ είναι: θ διενζργεια ενόσ πρϊτoυ ΕOΑ, αν
δεν ζχει γίνει ςε πρoθγoφμενo
ςτάδιo


oεντoπιςμόσ κεμάτων oδικισ αςφάλειασ πoυ δεν εξετάςτθκαν ςε πρoθγoφμενoζλεγχo,
λαμβάνoντασ υπόψθ ότι πρόκειται για τθν τελευταία ευκαιρία αλλαγισ τθσ μελζτθσ και
όχι τoυ καταςκευαςμζνoυ ζργoυ



oζλεγχoσ τθσ καταλλθλότθτασ των εφαρμoηόμενωνΡρoδιαγραφϊν μελετϊν, αν αυτό
δεν ζχει πραγματoπoιθκεί ςε πρoθγoφμενoςτάδιo θ διερεφνθςθ αν oι ενδεχόμενεσ
απoκλίςεισ από τισ Ρρoδιαγραφζσ ζχoυν ςθμαντικζσ επιπτϊςεισ ςτθν oδικι αςφάλεια



oζλεγχoσ των μελετϊν oριηόντιασ και κατακόρυφθσ ςιμανςθσ κακϊσ και των ςχεδίων
για τθ διαμόρφωςθ τoυ παρόδιoυχϊρoυoζλεγχoσ ότι ελιφκθςαν υπόψθ oι ανάγκεσ
όλων των κατθγoριϊν χρθςτϊν τθσ oδoφ



oλεπτoμερισζλεγχoσ τθσ αλλθλεπίδραςθσ των επιμζρoυσ ςτoιχείων τθσ μελζτθσ μεταξφ
τoυσ και με τoυπόλoιπooδικόδίκτυo



oζλεγχoσ των λεπτoμερειϊν ςτισ περιoχζσ ςφνδεςθσ με τoυφιςτάμενoδίκτυo, κυρίωσ
από άπoψθoμoιoγζνειασ



oεπανζλεγχoσ κεμάτων oδικισ αςφάλειασ πoυ εντoπίςτθκαν ςε πρoθγoφμενoςτάδιo
τoυ ΕOΑ, ιδιαιτζρωσ όςων δεν ζγινε απoκατάςταςθ.
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O ΕOΑ διενεργείται μετά τθν oλoκλιρωςθ τθσ Oριςτικισ Μελζτθσ τoυ ζργoυ. Θ μελζτθ
(περιλαμβανoμζνων ενδεχόμενων υπoςτθρικτικϊν μελετϊν) κα πρζπει να ζχει υπoβλθκεί από
τoυσ μελετθτζσ ςτθν Υπθρεςία και να ζχει oλoκλθρωκείo τεχνικόσ ζλεγχoσ από
τεχνικoφσςυμβoφλoυσ (ι ανεξάρτθτo μθχανικό, εφόςoνπρoβλζπεται ςτo ζργo) ι/ και τθν
Υπθρεςία. Διoρκϊςεισ, oι oπoίεσ κα πρoκφψoυν από τoν τεχνικό ζλεγχo, κα πρζπει, κατόπιν
ςχετικισ εντoλισ τθσ Υπθρεςίασ πρoσ τoυσ μελετθτζσ, να ζχoυν ιδθ ενςωματωκεί ςτθ μελζτθ,
πριν τθ διενζργεια τoυ ΕOΑ. Θ διενζργεια τoυ ΕOΑ πραγματoπoιείται αμζςωσ πριν από τθν
ζγκριςθ τθσ μελζτθσ, ϊςτε, εφόςoνπρoκφψει θ ανάγκθ για τρoπoπoιιςεισ/ βελτιϊςεισ ςτθ
μελζτθ με βάςθ τισ ςυςτάςεισ τoυ ΕOΑ, να διευκoλφνεται θ υλoπoίθςι τoυσ από τoν μελετθτι.
Επιςθμαίνεται επίςθσ ότι o ΕOΑ πρζπει να πρoθγείται τθσ ςφνταξθσ των τευχϊν δθμoπράτθςθσ
τθσ καταςκευισ τoυ ζργoυ, ϊςτε ενδεχόμενεσ τρoπoπoιιςεισ να λθφκoφν υπόψθ ςτα τεφχθ
δθμoπράτθςθσ.
Ενδεικτικά ηθτιματα πoυ εξετάηoνται κατά τoν ΕOΑ ςτθν Oριςτικι Μελζτθ είναι:


χάραξθ τoυ oδικoφ ζργoυ, ςε oριηoντιoγραφία και μθκoτoμι κζματα διατoμισ: αρικμόσ
και πλάτoσ λωρίδων κυκλoφoρίασ, ερείςματα, απoχζτευςθ, κράςπεδα και ρείκρα,
πεηoδρόμια, νθςίδεσ, ηϊνθ ελεφκερθ από εμπόδια, ςτθκαία αςφαλείασ, παρόδια
κτίςματα και εμπόδια



μελζτθ των ιςόπεδων κόμβων, ςυμπεριλαμβανoμζνων όλων των μζςων ελζγχoυ τθσ
κυκλoφoρίασ, ςιμανςθσ, διαγραμμίςεων oδoςτρϊματoσ, αρικμoφ λωρίδων ςε κάκε
πρόςβαςθ, νθςίδων κ.λπ.



μελζτθ των ανιςόπεδων κόμβων, ςυμπεριλαμβανoμζνθσ τθσ πλθρoφoριακισ ςιμανςθσ
και τθσ ςιμανςθσ εξόδων, τoυ μικoυσ και πλάτoυσ των λωρίδων επιτάχυνςθσ/
επιβράδυνςθσ, τθσ διαγράμμιςθσ, τθσ διαμόρφωςθσ των περιoχϊν αιχμισ και των
ςτθκαίων αςφαλείασ



διαμoρφϊςεισ για τoυσ πεηoφσ: ράμπεσ ςε κράςπεδα, διάδρoμoιμελετθμζνoι για ΑμεΑ,
πρόςβαςθ ςτoυσ διαδρόμoυσ κίνθςθσ πεηϊν, ςιμανςθ για πεηoφσ, ειδικι διαμόρφωςθ
τθσ επιφάνειασ των oδoςτρωμάτων κακϊσ και περίφραξθ ι κιγκλιδϊματα
διαμoρφϊςεισ για πoδιλατα: λωρίδεσ και διαδρoμζσ για πoδιλαταλoιπά ςτoιχεία:
κυκλoφoριακζσ ςυνδζςεισ ςτθν oδό, διαμόρφωςθ τoυ παρόδιoυχϊρoυ, μζςα
περιoριςμoφ τθσ ταχφτθτασ, θλεκτρoφωτιςμόσ, απoχζτευςθ όμβριων, ςιμανςθ
(oριηόντια και κατακόρυφθ) κ.λπ.

Αν και τo ζργo δεν ζχει ακόμθ υλoπoιθκεί, θ oμάδα ΕOΑ κα πρζπει να πραγματoπoιιςει μια επί
τόπoυ επίςκεψθ, ςτθν oπoία κα εξετάςει τισ κζςεισ ςφνδεςθσ τoυ μελλoντικoφ ζργoυ με
τoυφιςτάμενoδίκτυo (εφόςoν πρόκειται για νζα χάραξθ) ι ενδεχόμενθ υφιςτάμενθ oδό
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(εφόςoνπρόκειται για ζργo βελτίωςθσ υφιςτάμενθσ χάραξθσ). Επιπλζoν, κα καταγράψει
ενδεχόμενα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ περιoχισ (π.χ. χριςεισ γθσ, χαρακτθριςτικά τθσ
κυκλoφoρίασ κ.λπ.) πoυ ςχετίηoνται με τo υπό μελζτθ ζργo. Τζλoσ, αν ζχoυν ιδθ εκτελεςτεί
εργαςίεσ ςτθ ηϊνθ τoυ ζργoυ (π.χ. ςε περίπτωςθ ΕOΑ ςε αναςφνταξθ Oριςτικισ Μελζτθσ
ςτoπλαίςιo εν ενεργεία εργoλαβίασ καταςκευισ), θ oμάδα ΕOΑ ζχει τθν ευκαιρία, μζςω μίασ
επί τόπoυ επίςκεψθσ, να αντιλθφκεί τθ χάραξθ τθσ oδoφ ςε ςφνδεςθ με τoν
περιβάλλoνταχϊρo.
Επιςθμαίνεται ότι ςτoςτάδιo αυτό τoυ Ελζγχoυ, εκτόσ τθσ μελζτθσ oδoπoιίασ, πρζπει να
ελζγχoνται και oι υπόλoιπεσ μελζτεσ πoυ είναι αναγκαίεσ για τθν καταςκευι τoυ ζργoυ (π.χ.
μελζτθ ςιμανςθσ αςφάλιςθσ, μελζτθ υδραυλικϊν ζργων, μελζτθ θλεκτρoμθχανoλoγικϊν
εγκαταςτάςεων), ϊςτε να αξιoλoγθκείςυνoλικά τoπαρεχόμενoεπίπεδooδικισ αςφάλειασ. Σε
περίπτωςθ πoυ oι εν λόγω μελζτεσ δεν εκπoνoφνται κατά τθν ίδια χρoνικιπερίoδo με τθ μελζτθ
oδoπoιίασ (π.χ. όταν πρόκειται να εκπoνθκoφν μετά τθ δθμoπράτθςθ τoυ ζργoυ, με μζριμνα
τoυ Αναδόχoυ Καταςκευισ), τότε o ΕOΑ ςταδίoυOριςτικισ Μελζτθσ είναι δυνατόν να
πραγματoπoιθκεί ςε δφo φάςεισ:
κατά τθν πρϊτθ φάςθ να ελεγχκεί θ μελζτθ oδoπoιίασ (ϊςτε να πραγματoπoιθκoφν
ενδεχόμενεσ βελτιϊςεισ πριν τθ δθμoπράτθςθ), και ςε δεφτερθ φάςθ να ελεγχκεί τoςφνoλo
των oριςτικϊν μελετϊν. Oι δφo αυτζσ φάςεισ τoυ ΕOΑ είναι ςκόπιμo να oλoκλθρϊνoνται από
τθν ίδια Oμάδα Ελζγχoυ.
Στάδιo 4: ΕOΑ πριν από τθν ζναρξθ λειτoυργίασ
O ΕOΑ πριν τθν παράδoςθ ςτθν κυκλoφoρία δεν αφoρά μόνo ςτoν ζλεγχo εφαρμoγισ τθσ
εγκεκριμζνθσ μελζτθσ κατά τθν καταςκευι, αλλά ςυνιςτά μια διαδικαςία απoδoχισ τoυ ζργoυ
από τθν oπτικι γωνία των χρθςτϊν τoυ. Μικρισ κλίμακασ τρoπoπoιιςεισ ςε ςτoιχεία τoυ ζργoυ
μπoρεί να είναι αναγκαίεσ ϊςτε να απoφευχκoφν λανκαςμζνεσ εντυπϊςεισ και πρoςδoκίεσ
ςτoυσ χριςτεσ, oι oπoίεσ ενδζχεται να oδθγιςoυν ςε υπoβάκμιςθ τθσ oδικισ αςφάλειασ.
Oι ςτόχoι τθσ διεξαγωγισ ΕOΑ πριν τθν παράδoςθ ςτθν κυκλoφoρία είναι:


θ διενζργεια ενόσ πρϊτoυ ΕOΑ, αν δεν ζχει γίνει ςε πρoθγoφμενoςτάδιo



θ εξζταςθ κεμάτων oδικισ αςφάλειασ πoυ δεν εξετάςτθκαν ςε πρoθγoφμενoζλεγχo



oεπανζλεγχoσ κεμάτων oδικισ αςφάλειασ πoυ εντoπίςτθκαν ςε πρoθγoφμενoςτάδιo
τoυ ΕOΑ



oεντoπιςμόσ και θ αντιμετϊπιςθ κεμάτων oδικισ αςφάλειασ πριν τθν oλoκλιρωςθ τθσ
καταςκευισ, δθλαδι ςτoπλαίςιo τθσ ιδθ εγκατεςτθμζνθσ εργoλαβίασ
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oζλεγχoσ ότι ελιφκθςαν υπόψθ oι ανάγκεσ όλων των κατθγoριϊν χρθςτϊν τθσ oδoφ



oζλεγχoσ τθσ αλλθλεπίδραςθσ ςτoιχείων oριηoντιoγραφίασ και μθκoτoμισ, κακϊσ και
ςτoιχείων πoυ μπoρεί να φαίνoνταιικανoπoιθτικά ςτα ςχζδια, όχι όμωσ ςτo ζργo



oζλεγχoσ

εφαρμoγισ

τθσ

εγκεκριμζνθσ

αξιoλόγθςθoριςμζνωνλεπτoμερειϊν

τθσ

μελζτθσ
μελζτθσ

κατά

τθν
πoυ

καταςκευι
μπoρεί

θ
να

χρειάηoνταιτρoπoπoίθςθ, π.χ. λόγω αλλαγισ των χαρακτθριςτικϊν τoυ παρόδιoυχϊρoυ
ςτo διάςτθμα μεταξφ μελζτθσ και καταςκευισ oζλεγχoσ τoυ ζργoυ κατά τθ διάρκεια τθσ
νφχτασ oεντoπιςμόσ ενδεχόμενων παραγόντων κινδφνoυ πoυ δεν εντoπίηoνται κατά τθ
μελζτθ, π.χ. ςτφλoι ι ςκάμματα ςε κζςεισ παρά τθν oδό


oζλεγχoσ αν oι πινακίδεσ ςιμανςθσ διακρίνoνται επαρκϊσ μζςα ςτooπτικόυπόβακρo
τoυ ζργoυ



θ επιβεβαίωςθ ότι oεργoταξιακόσεξoπλιςμόσ (εργoταξιακζσ πινακίδεσ ςιμανςθσ,
πρoςωρινζσ διαγραμμίςεισ, πρoςωρινά ςτθκαία αςφαλείασ κ.λπ.), υλικά, απoρρίμματα
κ.λπ. ζχoυν απoμακρυνκεί από τo ζργo.

O ΕOΑ πριν τθν παράδoςθ ςτθν κυκλoφoρία διενεργείται κατά πρoτίμθςθ αμζςωσ μετά τθν
oλoκλιρωςθ των εργαςιϊν καταςκευισ και πριν τθν παράδoςθ τoυ ζργoυ ςτθν κυκλoφoρία και
απoτελεί τθν τελευταία ευκαιρία εντoπιςμoφ και αντιμετϊπιςθσ πρoβλθμάτων oδικισ
αςφάλειασ πριν τθν ζναρξθ λειτoυργίασ τoυ ζργoυ. Σε περίπτωςθ πoυ αυτό δεν είναι δυνατόν,
κα πρζπει να αναηθτείται κατάλλθλθ λφςθ πρoγραμματιςμoφ τoυ ΕOΑ ςε ςυνεργαςία με τoν
ΚτΕ. Για παράδειγμα, ςε περίπτωςθ παράλλθλθσ κυκλoφoρίασ ςτo ζργo κατά τθν καταςκευι,
oπότε δεν υπάρχει ςυγκεκριμζνθ χρoνικι ςτιγμι «παράδoςθσ ςτθν κυκλoφoρία», o ΕOΑ πρζπει
να διενεργείται αμζςωσ μετά τθν oλoκλιρωςθ των εργαςιϊν καταςκευισ, πριν όμωσ
απoμακρυνκoφν τα ςτoιχεία εργoταξιακισ ςιμανςθσ αςφάλιςθσ. Αντίςτoιχα, ςε περίπτωςθ
καταςκευισ και παράδoςθσ τoυ ζργoυ ςε διακριτζσ φάςεισ, ενδεχoμζνωσ να απoφαςιςτεί θ
διενζργεια πρόςκετων ΕOΑ πριν τθν παράδoςθ ςτθν κυκλoφoρία, ςε αντιςτoιχία με τισ φάςεισ
καταςκευισ.
Λαμβάνoντασ υπόψθ ότι θ καταςκευι τoυ ζργoυ κα ζχει oυςιαςτικάoλoκλθρωκεί, κατά τθ
διενζργεια τoυ ΕOΑ πριν τθν παράδoςθ ςτθν κυκλoφoρία, θ πρόταςθ τρoπoπoιιςεων ςε
βαςικά ςτoιχεία τθσ oδoφ (χάραξθ, διατoμι κ.λπ.) δεν κεωρείται εφαρμόςιμθ.
Ενδεικτικά ηθτιματα πoυ εξετάηoνται κατά τoν ΕOΑ πριν τθν παράδoςθ ςτθν κυκλoφoρία είναι:
 φωτιςμόσ
 ςιμανςθ (κατακόρυφθ και oριηόντια)
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 ςτθκαία αςφαλείασ κ.λπ. μζςα αςφάλιςθσ τθσ oδoφ
 απoμάκρυνςθεμπoδίων ι φπαρξθ εμπoδίων πoυ δεν φαίνoνται ςτα ςχζδια τθσ μελζτθσ
 μικρισ κλίμακασ δoμικζσ αλλαγζσ (π.χ. διαμόρφωςθ κραςπζδων, πρoςκικθ ραμπϊν
για ΑμεΑ κ.λπ.)
Ιδιαίτερα ςθμαντικό ςτoιχείo τoυ ΕOΑ πριν τθν παράδoςθ ςτθν κυκλoφoρία είναι θ διενζργεια
επί

τόπoυ

εξζταςθσ.

Είναι

αναγκαίo

να

πραγματoπoιείται

επί

τόπoυ

εξζταςθ

ςτoκαταςκευαςμζνo ζργo, από όλα τα μζλθ τθσ oμάδασ ελζγχoυ, τόςo κατά τθν θμζρα όςo και
κατά τθ νφχτα και με διαφoρετικζσ καιρικζσ ςυνκικεσ, εφόςoν είναι εφικτό. Κατά τθν επί τόπoυ
εξζταςθ πρζπει να εξετάηoνται κζματα αςφάλειασ όλων των κατθγoριϊν χρθςτϊν τθσ oδoφ, με
oδιγθςθ, πoδθλαςία (εφόςoνπρoβλζπoνταιδιάδρoμoι για πoδιλατα) ι/ και περπάτθμα
ςτoεξεταηόμενo ζργo. Κατά τθ νυχτερινι εξζταςθ κα πρζπει αφενόσ να ελζγχoνται κζματα
ανεπάρκειασ τoυ φωτιςμoφ, τθσ ςιμανςθσ, τθσ oπτικισκακoδιγθςθσ ι φπαρξθσ μθ
oρατϊνεμπoδίων/ παραγόντων κινδφνoυ, αλλά και θ γενικότερθ διαμόρφωςθ τoυ ζργoυ,
κακϊσ μια χάραξθ πoυ φαίνεται απόλυτα απoδεκτι τθν θμζρα, μπoρεί να δίνει τελείωσ
διαφoρετικι εικόνα ςτoυσ χριςτεσ κατά τθ νφχτα, με ςυνζπεια τθν φπαρξθ πρoβλθμάτων
oδικισ αςφάλειασ.
Στάδιo 5: ΕOΑ κατά τo αρχικό ςτάδιo λειτoυργίασ τoυ ζργoυ
Θ διενζργεια ΕOΑ κατά τo αρχικό ςτάδιo λειτoυργίασ ενόσ oδικoφ ζργoυ υπoδoμισ είναι
υπoχρεωτικι. O ΕOΑ κατά τo αρχικό ςτάδιo λειτoυργίασ πρoτείνεται να πραγματoπoιείται ζνα
ζτoσ μετά τθν παράδoςθ τoυ ζργoυ ςτθν κυκλoφoρία, ϊςτε να είναι διακζςιμα αρχικά ςτoιχεία
ατυχθμάτων για τoεξεταηόμενo ζργo.
Ενδεικτικά ηθτιματα πoυ εξετάηoνται ςτoν ΕOΑ κατά τo αρχικό ςτάδιo λειτoυργίασ τoυ ζργoυ
είναι τα εξισ:
 θ αξιoλόγθςθ τθσ oδικισ αςφάλειασ ςτo ζργo με βάςθ τθν πραγματικι ςυμπεριφoρά
των χρθςτϊν
 oεπανζλεγχoσ κεμάτων oδικισ αςφάλειασ πoυ εντoπίςτθκαν ςε πρoθγoφμενoςτάδιo
τoυ ΕOΑ και θ επιτόπoυαξιoλόγθςθ τθσ καταλλθλότθτασ των διoρκωτικϊν επεμβάςεων
πoυ ζχoυν ιδθ εφαρμoςκεί
 oεντoπιςμόσ ενδεχόμενων ελλείψεων ι πρoβλθμάτων ςε ςτoιχεία oδικoφεξoπλιςμoφ
(ςιμανςθ, ςθματoδότθςθ, ςυςτιματα αναχαίτιςθσ oχθμάτων κ.λπ.)
 oεντoπιςμόσ και θ αξιoλόγθςθ ενδεχόμενων μεταβoλϊν ςτισ κυκλoφoριακζσ ςυνκικεσ
και ςτισ ςυνκικεσ τoυ παρόδιoυχϊρoυ (π.χ. χριςεισ γθσ, κυκλoφoριακζσ ςυνδζςεισ
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ιδιoκτθςιϊν ι εγκαταςτάςεων κ.λπ.), oι oπoίεσενδεχoμζνωσπραγματoπoιικθκαν μετά
τθν παράδoςθ τoυ ζργoυ και τθν απoμάκρυνςθ τoυ Αναδόχoυ, πριν αυτζσ oδθγιςoυν
ςε ατυχιματα
 θ αξιoλόγθςθ ςτoιχείων ατυχθμάτων κατά τθν αρχικι περίoδo λειτoυργίασ τoυ ζργoυ,
με ςτόχo τoν εντoπιςμό ςτoιχείων τθσ oδoφ και τoυ oδικoφ περιβάλλoντoσ, ςε
ςυνδυαςμό με τισ τoπικάεπικρατoφςεσ ςυνκικεσ, πoυ ενδεχoμζνωσ κα είχαν ωσ
ςυνζπεια τθν αφξθςθ τθσ πικανότθτασ ι τθσ ςoβαρότθτασ ενόσ ατυχιματoσ.
Ιδιαίτερα ςθμαντικό ςτoιχείo τoυ ΕOΑ κατά τo αρχικό ςτάδιo λειτoυργίασ τoυ ζργoυ είναι θ
διενζργεια επί τόπoυ εξζταςθσ, από όλα τα μζλθ τθσ oμάδασ ελζγχoυ, τόςo κατά τθν θμζρα
όςo και κατά τθ νφχτα και με διαφoρετικζσ καιρικζσ ςυνκικεσ, εφόςoν είναι εφικτό. Κατά τθν
επί τόπoυ εξζταςθ πρζπει να εξετάηoνται κζματα αςφάλειασ όλων των κατθγoριϊν χρθςτϊν
τθσ oδoφ, με oδιγθςθ, πoδθλαςία (εφόςoνπρoβλζπoνταιδιάδρoμoι για πoδιλατα) ι/ και
περπάτθμα ςτoεξεταηόμενo ζργo. Κατά τθ νυχτερινι εξζταςθ κα πρζπει αφενόσ να ελζγχoνται
κζματα ανεπάρκειασ τoυ φωτιςμoφ, τθσ ςιμανςθσ, τθσ oπτικισκακoδιγθςθσ ι φπαρξθσ μθ
oρατϊνεμπoδίων/ παραγόντων κινδφνoυ, αλλά και θ γενικότερθ διαμόρφωςθ τoυ ζργoυ,
κακϊσ μια χάραξθ πoυ φαίνεται απόλυτα απoδεκτι τθν θμζρα, μπoρεί να δίνει τελείωσ
διαφoρετικι εικόνα ςτoυσ χριςτεσ κατά τθ νφχτα, με ςυνζπεια τθν φπαρξθ πρoβλθμάτων
oδικισ αςφάλειασ.
Τα ςτoιχεία ατυχθμάτων πoυ κα λθφκoφν υπόψθ είναι πρoτιμότερo να εξεταςτoφν μετά τθν
oλoκλιρωςθ τθσ επί τόπoυ εξζταςθσ και τθσ αξιoλόγθςθσ των υπόλoιπωνδεδoμζνων, ϊςτε oι
εκτιμιςεισ των ελεγκτϊν να μθν επθρεαςτoφν από αυτά. Εναλλακτικά, μπoρεί να αςχoλείται με
τα ςτoιχεία ατυχθμάτων ζνα μόνoμζλoσ τθσ oμάδασ ελζγχoυ, ϊςτε θ υπόλoιπθoμάδα να
παραμείνει ανεπθρζαςτθ. Επιςθμαίνεται ότι, δεδoμζνoυ ότι θ βάςθ δεδoμζνων ατυχθμάτων
πoυ τθρείται ςτθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) δεν κα ζχει πρoλάβει να ενθμερωκεί για
τα ατυχιματα τoυ τελευταίoυζτoυσ, κα πρζπει, με μζριμνα τoυ Κυρίoυ τoυ Ζργoυ, να
ςυλλεγoφν αντίγραφα των ςχετικϊν Δελτίων OδικoφΤρoχαίoυΑτυχιματoσ (ΔOΤΑ) από τα
αρμόδια τμιματα Τρoχαίασ και να παραδoκoφν ςτoυσ ελεγκτζσ oδικισ αςφάλειασ.
Στάδιo 6: ΕOΑ ςε υφιςτάμενεσ oδoφσ
O Ζλεγχoσ Oδικισ Αςφάλειασ ςε υφιςτάμενεσ oδoφσ ςυνίςταται ςτθν αξιoλόγθςθ των
ςτoιχείων και χαρακτθριςτικϊν τθσ oδoφ και τoυ oδικoφ περιβάλλoντoσ, ςε ςυνδυαςμό με τισ
τoπικάεπικρατoφςεσ ςυνκικεσ, πoυ ενδεχoμζνωσ κα είχαν ωσ ςυνζπεια τθν αφξθςθ τθσ
πικανότθτασ ι τθσ ςoβαρότθτασ ενόσ ατυχιματoσ, και ςτθ διατφπωςθ ςυςτάςεων για τθν
εφαρμoγι διoρκωτικϊν επεμβάςεων. Ρρζπει υπoχρεωτικά να πραγματoπoιείται ΕOΑ ςτo εν
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λειτoυργία διευρωπαϊκό oδικόδίκτυo ςτθν Ελλάδα ανά τριετία. Επιςθμαίνεται ότι για τoν ΕOΑ
ςε υφιςτάμενεσ oδoφσ χρθςιμoπoιείταιoόρoσ «Επικεϊρθςθ Αςφάλειασ».
O ΕOΑ ςε υφιςτάμενεσ oδoφσ διαφζρει από τισ μελζτεσ εντoπιςμoφ επικίνδυνων κζςεων,
κακϊσ ςε αυτζσ εξετάηoνται ςτoιχεία ατυχθμάτων πoυ ζχoυν ςυμβεί ςτo παρελκόν και
επιςθμαίνoνται ηθτιματα oδικισ αςφάλειασ αφoφ ςυμβoφν τα ατυχιματα. Δθλαδι, oι μελζτεσ
εντoπιςμoφ επικίνδυνων κζςεων ζχoυν διoρκωτικό χαρακτιρα. ενϊ o ΕOΑ ζχει πρoλθπτικό
χαρακτιρα. με ςτoιχεία κυρίωσ από τθν επί τόπoυ επίςκεψθ, αλλά και από τα «ωσ
καταςκευάςκθ» ςχζδια ι άλλα δεδoμζνα για τo ζργo (π.χ. πρoθγoφμενεσ εκκζςεισ μελετϊν
oδικισ αςφάλειασ), με ςτόχo τoν εκ των πρoτζρωνπρoςδιoριςμό των εν δυνάμει επικίνδυνων
ςτoιχείων τθσ oδoφ.
Θ διαδικαςία τoυ ΕOΑ ςε υφιςτάμενεσ oδoφσ εφαρμόηεται είτε ςε ςυγκεκριμζνθ oδό ι oδικό
τμιμα (oπότε δίνεται ςθμαςία ςτθ λεπτoμζρεια), είτε ςε ευρφτερo τμιμα τoυ oδικoφδικτφoυ
(oπότεoζλεγχoσ ζχει ευρφτερo χαρακτιρα).
ΕOΑ ςε ςυγκεκριμζνη θζςη ή ςε oδικό τμήμα
Oι ζλεγχoι αυτoί ζχoυν ωσ αντικείμενo τθν επιςιμανςθ ςυγκεκριμζνων παραγόντων κινδφνoυ,
με λεπτoμζρειεσ για τθ φφςθ και τθ κζςθ τoυ κινδφνoυ, κακϊσ και ςυςτάςεισ για τθν
αντιμετϊπιςι τoυ. Επιςθμαίνεται ότι θ διενζργεια λεπτoμερϊν ΕOΑ ςε oδικά τμιματα
μεγάλoυμικoυσ ζχει ςυχνά ωσ απoτζλεςμα τoν εντoπιςμόμεγάλoυαρικμoφ πρoβλθμάτων,
χωρίσ να είναι εφικτι θ βελτίωςι τoυσ για λόγoυσ ζλλειψθσ χρθματoδότθςθσ. Σε αυτζσ τισ
περιπτϊςεισ, κα πρζπει να δίνεται ζμφαςθ ςτθ βελτίωςθ των πρoγραμμάτων ςυντιρθςθσ των
oδϊν, κακϊσ τα oφζλθ από τθ διενζργεια λεπτoμερϊν ΕOΑ είναι μικρά, όταν τα διακζςιμα
κoνδφλια δεν επιτρζπoυν τθν αντιμετϊπιςθ τθσ πλειoψθφίασ των ευρθμάτων ςε
ςφντoμoχρoνικό διάςτθμα. Επoμζνωσ, θ διενζργεια λεπτoμερϊν ΕOΑ ζχει καλφτερα
απoτελζςματα όταν εφαρμόηεται ςε ςυγκεκριμζνεσ κζςεισ υψθλoφκινδφνoυ, πoυ ζχoυν
εντoπιςτεί μζςω άλλων ςχετικϊν μελετϊν ι ερευνϊν (όπωσ π.χ. με εφαρμoγι
μεκoδoλoγίασεντoπιςμoφ επικίνδυνων κζςεων).
Ευρφτερoσ ΕOΑ ςτooδικόδίκτυo
Oι ζλεγχoι αυτoί ζχoυν ωσ αντικείμενo τθν oμoιoγζνεια, τθν επάρκεια και τθν κατάςταςθ
ςυντιρθςθσ, κακϊσ και τθν επιςιμανςθ κζςεων για λεπτoμερι ΕOΑ ςε επόμενoςτάδιo. Συνικθ
κζματα πoυ ελζγχoνται είναι:


Σε oδικόδίκτυo εντόσ κατoικθμζνωνπεριoχϊν: oμoιoγζνεια χαρακτθριςτικϊν τθσ oδoφ,
φωτιςμόσ

(ανoμoιoγζνεια

κατάςταςθ),διαγραμμίςεισ

κζςθ

ςτφλων),

oδoςτρϊματoσ
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oδoςτρϊματoσ (κατάςταςθ), κόμβoι (oρατότθταζλεγχoσκυκλoφoρίασ - oμoιoγζνεια),
ευάλωτoι χριςτεσ.


Σε oδικόδίκτυo εκτόσ κατoικθμζνωνπεριoχϊν: oμoιoγζνεια χαρακτθριςτικϊν τθσ oδoφ,
ςτθκαία

αςφαλείασ

(φπαρξθ

απoλιξεισ,

απόςταςθ

από

εμπόδια),

κόμβoι

(oρατότθταζλεγχoσκυκλoφoρίασ- oμoιoγζνεια), χάραξθ (φπαρξθ πρoειδoπoίθςθσ ςε
πρoβλθματικζσπεριoχζσ), oπτικικακoδιγθςθoδθγϊν μζςω oριoδεικτϊν (επάρκεια κατάςταςθ ςυντιρθςθσ).
Στόχoι τoυ ΕOΑ ςε υφιςτάμενεσ oδoφσ
Oι βαςικoίςτόχoι τθσ διεξαγωγισ ΕOΑ ςε υφιςτάμενεσ oδoφσ είναι:


θ αξιoλόγθςθ όλων των ςτoιχείων τθσ oδoφ και τoυ oδικoφ περιβάλλoντoσ, ςε
ςυνδυαςμό με τισ τoπικάεπικρατoφςεσ ςυνκικεσ, πoυ ενδεχoμζνωσ κα είχαν ωσ
ςυνζπεια τθν αφξθςθ τθσ πικανότθτασ τθσ ςoβαρότθτασ ενόσ ατυχιματoσ



θ ςυμπλιρωςθ ενδεχόμενoυ πρoγράμματoσ εντoπιςμoφ και επζμβαςθσ ςε επικίνδυνεσ
κζςεισ



θ κεϊρθςθ τθσ oδικισ αςφάλειασ, μζςω ςχετικισ λεπτoμερoφσ εξζταςισ τθσ, επιπλζoν
των διαδικαςιϊν τακτικισ ςυντιρθςθσ oζλεγχoσ ότι εξυπθρετoφνταιoι ανάγκεσ όλων
των κατθγoριϊν χρθςτϊν τθσ oδoφ



θ εξζταςθ τθσ αλλθλεπίδραςθσ των επιμζρoυσ ςτoιχείων ςχεδιαςμoφ μεταξφ τoυσ και
με τoυπόλoιπooδικόδίκτυo



oεντoπιςμόσ

ενδεχόμενων

πρoβλθμάτων

αςφάλειασ

ςτισ

ςυνδζςεισ

με

τoυπόλoιπooδικόδίκτυo και τισ παρόδιεσ χριςεισ


θ παρατιρθςθ τoυ τρόπoυ αλλθλεπίδραςθσ oδικoφ περιβάλλoντoσ και χρθςτϊν τθσ
oδoφ



oεντoπιςμόσπεριoχϊν ςτισ oπoίεσ είναι αναγκαίεσ επεμβάςεισ μεγάλθσ ζκταςθσ, όπωσ
π.χ. αφαίρεςθ ςυγκεκριμζνoυτφπoυςτθκαίoυ πoυ ςυνιςτά κίνδυνo για τθν oδικι
αςφάλεια



oεντoπιςμόσ ενδεχόμενων μεταβoλϊν ςτισ κυκλoφoριακζσ ςυνκικεσ και ςτισ ςυνκικεσ
τoυ παρόδιoυχϊρoυ (π.χ. χριςεισ γθσ), πριν αυτζσ oδθγιςoυν ςε ατυχιματα



oζλεγχoσ τθσ oμoιoγζνειασ των χαρακτθριςτικϊν τθσ oδoφ



oζλεγχoσ τθσ επάρκειασ των μζτρων διαχείριςθσ τθσ κυκλoφoρίασ

ΕΜΜΑΝΟΥΘΛ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
09/01/2023 16:50:03 EET - 44.210.77.138

26



oζλεγχoσ τθσ ανάπτυξθσ τθσ παρόδιασ βλάςτθςθσ (πoυ μπoρεί να απoκρφπτει
πινακίδεσ ι να απoτελείεμπόδιooρατότθτασ), κακϊσ και τθσ κατάςταςθσ των
πινακίδων ςιμανςθσ και λoιπϊν ςτoιχείων oδικoφεξoπλιςμoφ. Επιςθμαίνεται ότι κα
πρζπει να γίνεται ζλεγχoσ τθσ ανάπτυξθσ τθσ βλάςτθςθσ και ςτισ διαχωριςτικζσ νθςίδεσ
πoυ μπoρεί να απoτελείεμπόδιooρατότθτασ, ιδιαίτερα ςτισ αριςτερζσ ςτρoφζσ. θ
πρoςαρμoγι ςτισ νζεσ καλζσ πρακτικζσ, oι oπoίεσμεταβάλλoνται κατά τθ διάρκεια ηωισ
ενόσ oδικoφ ζργoυ.

Επί τόπoυ εξζταςη
Αναγκαίo και ςθμαντικό ςτoιχείo τθσ διενζργειασ ΕOΑ ςε υφιςτάμενεσ oδoφσ απoτελεί θ επί
τόπoυ εξζταςθ τoυ ςυγκεκριμζνoυoδικoφτμιματoσ. Θ επί τόπoυ εξζταςθ είναι ςκόπιμo να
πραγματoπoιείται μετά τθ ςυγκζντρωςθ, κωδικoπoίθςθ και πρϊτθ ανάλυςθ των διακζςιμων
δεδoμζνων ςτoγραφείo. Θεωρείται αναγκαία θ πραγματoπoίθςθ επί τόπoυ εξζταςθσ τόςo
κατά τθν θμζρα όςo και κατά τθ νφχτα κακϊσ και με βρεγμζνooδόςτρωμα, ενϊ κεωρείται
ςκόπιμo κατά τθν επί τόπoυ εξζταςθ oι ελεγκτζσ να oδθγιςoυν και ςτισ δφo κατευκφνςεισ τθσ
oδoφ, αλλά και να κινθκoφν πεηι όπoυ απαιτείται.
Στθν επί τόπoυ εξζταςθ εντoπίηoνται και καταγράφoνται κζματα πoυ αφoρoφν:
 ςτα πρoβλθματικά ςτoιχεία τθσ oδικισ υπoδoμισ, τα oπoία ενδζχεται να ζχoυν ωσ
ςυνζπεια τθν αφξθςθ τθσ ςυχνότθτασ ι τθσ ςoβαρότθτασ των ατυχθμάτων
 ςτισ ενδείξεισ πρoθγoφμενων ατυχθμάτων ι εκτρoπϊν από τθν oδό (π.χ. φκoρζσ ςε
κράςπεδα, ςτθκαία, δζντρα ι πινακίδεσ, ίχνθ πζδθςθσ ςτooδόςτρωμα ι ςτα
ερείςματα, τρoχoαυλάκωςθ τoυ εδάφoυσκoντά ςτθν oδό κ.λπ.)
 ςτα χαρακτθριςτικά τoυ παρόδιoυ περιβάλλoντoσ: αςτικό θμιαςτικό- υπεραςτικό,
χριςεισ γθσ, φπαρξθ εγκαταςτάςεων πoυ πρoςελκφoυν μετακινιςεισ, φπαρξθ
κυκλoφoριακϊν ςυνδζςεων ςτθν oδό κ.λπ.
 ςτθ ςυμπεριφoρά των χρθςτϊν τθσ oδoφ και ςτθν αλλθλεπίδραςθ μεταξφ τoυσ αλλά
και με τα ςτoιχεία τoυ oδικoφ περιβάλλoντoσ, κακϊσ μζςω τθσ αξιoλόγθςθσ των
κεμάτων αυτϊν είναι δυνατόν να εντoπιςτoφν ελλείψεισ και αδυναμίεσ ςτoν ςχεδιαςμό
τoυ oδικoφ ζργoυ
 ςτισ ενδεχόμενεσ δυςκoλίεσ των ευάλωτων κατθγoριϊν χρθςτϊν τθσ oδoφ (π.χ.
θλικιωμζνων oδθγϊν ι πεηϊν, ατόμων με πρoβλιματα όραςθσ, παιδιϊν κ.λπ.)
 ςτθν ενδεχόμενθ αυξθμζνθ ςυχνότθτα παραβάςεων των κανόνων κυκλoφoρίασ.
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Θ αξιoλόγθςθ των δεδoμζνων αυτϊν κα επιτρζψει ςτθν oμάδα ελζγχoυ να ςχθματίςει
oλoκλθρωμζνθάπoψθ για τoεξεταηόμενooδικό τμιμα, να εντoπίςει πρoβλιματα oδικισ
αςφάλειασ και να πρoτείνει τισ κατάλλθλεσ βελτιωτικζσ επεμβάςεισ.
Χρήςη ςτoιχείων ατυχημάτων
Στoιχεία ατυχθμάτων παρελκόντων ετϊν είναι δυνατόν να χρθςιμoπoιθκoφν κατά τoν ΕOΑ ςε
υφιςτάμενεσ oδoφσ, (εφόςoν αυτό κεωρθκεί ςκόπιμo από τoν Φoρζα πoυ ανακζτει τoν ΕOΑ ι
από τθν ίδια τθν oμάδα ελζγχoυ), θ ζμφαςθ όμωσ κα πρζπει πάντα να παραμζνει ςτoν
εντoπιςμό παραγόντων κινδφνoυ με κριτιριo ατυχιματα πoυ ενδζχεται να ςυμβoφν
ςτoμζλλoν.
Σε περίπτωςθ πoυ χρθςιμoπoιθκoφν ςτoιχεία ατυχθμάτων, είναι πρoτιμότερo να εξεταςτoφν
μετά τθν oλoκλιρωςθ τθσ επί τόπoυ εξζταςθσ και τθσ αξιoλόγθςθσ των υπόλoιπωνδεδoμζνων,
ϊςτε oι εκτιμιςεισ των ελεγκτϊν να μθν επθρεαςτoφν από αυτά. Εναλλακτικά, μπoρεί να
αςχoλείται με τα ςτoιχεία ατυχθμάτων ζνα μόνoμζλoσ τθσ oμάδασ ελζγχoυ, ϊςτε θ
υπόλoιπθoμάδα να παραμείνει ανεπθρζαςτθ.

2.4 Η ςημαςία τησ παιδείασ τησ Oδικήσ Αςφάλειασ
Θ ανάπτυξθ τθσ Ραιδείασ Oδικισ Αςφάλειασ ςτoυσ υπεφκυνoυσ για τoν Σχεδίαςμά και τθ
Λειτoυργία των oδϊν είναι oπιoαπoτελεςματικόστρόπoσ για τθν αντιμετϊπιςθ τoυ
πρoβλιματoσ των ατυχθμάτων ςτoπλαίςιo τθσ διαχείριςθσ τθσ αςφάλειασ τθσ oδικισ
υπoδoμισ. Θ Ραιδεία Oδικισ Αςφάλειασ (" ") ςυνδζεται με κετικζσ για τθν oδικι αςφάλεια
ςτάςεισ και ςυμπεριφoρζσ, τθν απόρριψθ των επικίνδυνων ςυμπεριφoρϊν ςτθν oδικι
κυκλoφoρία, τθν εφαρμoγι ενόσ απoτελεςματικoφ ςυςτιματoσ μζτρων oδικισ αςφάλειασ και
τθν απoδoχι τoυσ από τθν Κoινωνία.
Θ

ανάπτυξθ

τθσ

Ραιδείασ

Oδικισ

Αςφάλειασ

είναι

ςθμαντικι

ςτα

μζλθ

τθσ

επιςτθμoνικισκoινότθτασ των Μθχανικϊν πoυ αςχoλoφνται με τoν ςχεδίαςμά, τθν καταςκευι,
τθ ςυντιρθςθ και τθ λειτoυργία των oδικϊν ζργων είτε ωσ ελεφκερoι επαγγελματίεσ είτε ωσ
πρoςωπικό των αρμόδιων υπθρεςιϊν τθσ Ρoλιτείασ ςε κεντρικό, περιφερειακό και
τoπικόεπίπεδo. Με τθν ανάπτυξθ τθσ Ραιδείασ Oδικισ Αςφάλειασ επιτυγχάνεται θ αςφάλεια
να είναι εγγενισ ςε όλθ τθ διαδικαςία λιψθσ απoφάςεων πoυ επιδρoφν ςτo ςφςτθμα τθσ
oδικισ κυκλoφoρίασ, ςε όλεσ τισ φάςεισ ςχεδιαςμoφ, λειτoυργίασ και χριςθσ τoυ.
Θ ανάπτυξθ τθσ Ραιδείασ Oδικισ Αςφάλειασ επιτυγχάνεται με δθμόςιoαυτoκριτικόδιάλoγo και
μάκθςθ πoυ (μετα)ςχθματίηει ςτάςεισ, αξίεσ και πεπoικιςεισ πoυ κακoρίηoυν τθ ςυμπεριφoρά
και τθν ικανότθτα των μθχανικϊν πoυ δραςτθριoπoιoφνται ςτα ζργα τθσ oδικισ υπoδoμισ.
Επιςθμαίνεται επίςθσ ότι για τθν Oδικι Αςφάλεια και ειδικά για τoν ΕOΑ δεν αρκoφνμόνoνoι
καλζσ τεχνoλoγικζσ γνϊςεισ. Απαιτείται ανεξάρτθτθ κεϊρθςθ και ςε βάκoσ ενδελεχισ εξζταςθ,
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με αυτoκριτικι διάκεςθ και εξαιρετικι πρoςoχι ςε κάκε λεπτoμζρεια, ϊςτε ςυςτθματικά να
αναηθτoφνταικίνδυνoι πoυ μπoρεί να ζχoυν αγνoθκεί ι να μθν ζχoυν γίνει αντιλθπτoί. Θ
εκπαίδευςθ των υπoψθφίων ελεγκτϊν πρζπει να μεταδϊςει τισ απαραίτθτεσ γνϊςεισ και
δεξιότθτεσ για τθ διενζργεια των Ελζγχων Oδικισ Αςφάλειασ, αλλά κυρίωσ να εμπεδϊςει τθν
πεπoίκθςθ ότι θ oδικι αςφάλεια είναι δζςμευςθ και ευκφνθ όλων (των Μθχανικϊν ελεφκερων
επαγγελματιϊν πoυ δραςτθριoπoιoφνται ςτα ζργα τθσ oδικισ υπoδoμισ, κακϊσ και των μελϊν
των αρμόδιων υπθρεςιϊν ςε όλεσ τισ βακμίδεσ λιψθσ απoφάςεων και αρμoδιoτιτων) και
τoςυλλoγικόκακικoν είναι θ μζριμνα ϊςτε θ αςφάλεια να απoτελεί αναπόςπαςτo μζρoσ όλων
των επιλoγϊν/ απoφάςεων πoυ επθρεάηoυν τo ςφςτθμα τθσ oδικισ κυκλoφoρίασ.
Βαςικoίάξoνεσ τθσ πρoςπάκειασ για τθν ανάπτυξθ τθσ Ραιδείασ Oδικισ Αςφάλειασ είναι θ
εκπαίδευςθ oδικισ αςφάλειασ ωσ διαδικαςία δια βίoυ μάκθςθσ, κακϊσ και θ ςυνεχισ
ενθμζρωςθ και ευαιςκθτoπoίθςθ. Ζνασ βαςικόσ ςτόχoσ τθσ εκπαίδευςθσ είναι oι μθχανικoί
ελεγκτζσ να κατανoιςoυν και να αφoμoιϊςoυν τισ αρχζσ τθσ πρoςζγγιςθσΑςφαλoφσ
Συςτιματoσ και τθσ Βιϊςιμθσ Oδικισ Αςφάλειασ
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Κεφάλαιο 3
Oδηγίεσ και πρακτικέσ ελέγχων oδικήσ αςφάλειασ
ανάτoνκόςμo
3.1 Γενικά
Oι ζλεγχoι oδικισ αςφάλειασ, όπωσ πρoαναφζρκθκε, κακιερϊκθκαν αρχικά ςτo Θ.Βαςίλειo,
διαδόκθκαν ςτισ Θ.Ρ.Α. κακϊσ και ςτθ Νζα Ηθλανδία και τθν Αυςτραλία, καιτϊρα
χρθςιμoπoιoφνται ωσ πρότυπo ςε πoλλζσ χϊρεσ για τθ διατφπωςθ των oδθγιϊν καιτoν
πρoγραμματιςμό μερικϊν oδικϊν αρτθριϊν. Ρoλλζσ άλλεσ χϊρεσ ζχoυν ειςαγάγειτoυσ
ελζγχoυσαυτoφσ

ςε

πιλoτικζσ

μελζτεσ

ςκoπιμότθτασ

και

πειραματικάπρoγράμματα.

Ραραδείγματoσ χάριν, θ Ταϊλάνδθ, θ Μαλαιςία, θ Σιγκαπoφρθ και θΝότια Αφρικι
χρθςιμoπoιoφν ιδθ τoυσ ελζγχoυσ, ενϊ διάφoρα κράτθ και επαρχίεσ τωνΘ.Ρ.Α. και τoν Καναδά,
τo Βιετνάμ και τθν Κίνα τoυσ εφαρμόηoυν ςε μερικά από ταςχζδια εκνικϊν oδϊν τoυσ. Στισ
βόρειεσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ όπωσ τθ Φινλανδία και τθΣoυθδία και ςτθ δυτικι Ευρϊπθ, θ χριςθ
των ελζγχων oδικισ αςφάλειασ υπoςτθρίηεταιζντoνα και όλo και περιςςότερεσ χϊρεσ μελετoφν
τθ δυνατότθτα εφαρμoγισ τoυςυςτιματoσ (Εικόνα 1). Ριo ςυγκεκριμζνα, ςτθ Γαλλία ςε όλεσ τισ
εκνικζσ oδoφσ πρζπεινα εφαρμόηoνταιoι ζλεγχoι αυτoίπρoτoφδoκoφν ςτθν κυκλoφoρία, ςτθν
Ρoρτoγαλίααπό τo 1998 πoυ ξεκίνθςε τoενδιαφζρoν τoυσ για τoυσ ελζγχoυσoδικισ αςφάλειασ
ζχoυνδιεξαχκεί πoλφλίγoι, ενϊ ςτθν Αυςτρία, τθ Δανία και τθ Γερμανία ςε μερικζσ oδoφσείναι
υπoχρεωτικι θ εφαρμoγι τoυσ. Για τθ oυμανία, τθ Σλoβενία και τθν Ιςπανία δενζχoυν βρεκεί
λεπτoμερείσπλθρoφoρίεσόςoν αφoρά τθν εφαρμoγι ι όχι των ελζγχωνoδικισ αςφάλειασ
(Εικόνα 1 και 2). Σε αυτό τoκεφάλαιoπεριγράφoνταιoι oδθγίεσελζγχων oδικισ αςφάλειασ πoυ
ζχoυν ςυνταχκεί ςτo Θ. Βαςίλειoκαι τισ Θ.Ρ.Α.
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Εικόνα 1: Χϊρεσ ανά τoν κόςμo πoυ εφαρμόηoυνελζγχoυσoδικισ αςφάλειασ (Ε.O.Α.)

Εικόνα 2: Τρζχoυςεσεφαρμoγζσ των ελζγχων oδικισ αςφάλειασ
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3.2 OδηγίαΗνωμένoυΒαςιλείoυ
3.2.1 Γενικά
Oι

φoρείσ

ζκδoςθσ

τθσ

oδθγίασ,

HD

19/03,

τoυ

Θ.

Βαςιλείoυ

είναι

θ

ΥπθρεςίαΑυτoκινθτoδρόμων, oι Κυβερνιςεισ τθσ Σκωτίασ και τθσ Oυαλίασ και τo τμιμα
τoπικισανάπτυξθσ τθσ Β. Ιρλανδίασ και κακoρίηει τισ διαδικαςίεσ πoυ απαιτoφνται για
ναεφαρμoςτoφνoι ζλεγχoι oδικισ αςφάλειασ ςτα ςχζδια βελτίωςθσ εκνικϊν oδϊν και
ςεβαςικζσ

oδικζσ

αρτθρίεσ

ςυμπεριλαμβανoμζνων

των

αυτoκινθτόδρoμων.

Τα

ςχζδιαβελτίωςθσ των εκνικϊν oδϊν είναι oδικά πρoγράμματα πoυ απoτελoφν όλεσ τισ
εργαςίεσκαταςκευισ νζασ εκνικισ oδoφ ι τθ μόνιμθ αλλαγι ςτoυπάρχoν ςχεδιάγραμμα ι
ταχαρακτθριςτικά γνωρίςματα των εκνικϊν oδϊν. Στισ εργαςίεσ αυτζσςυμπεριλαμβάνoνται
αλλαγζσ ςτooδικό ςχεδιάγραμμα, τα κράςπεδα, τθ ςιμανςθ, τoφωτιςμό, τθ ςθματoδότθςθ,
τθν απoξιρανςθ, τoν εξωραϊςμό και τθν εγκατάςταςθoπoιoυδιπoτε εξoπλιςμoφ κατά μικoσ
τoυ δρόμoυ. Θ oδθγία αυτι κακoρίηει, ακόμθ, ταςχετικά ςχζδια και τα ςτάδια τθσ διαδικαςίασ
τoυ ςχεδιαςμoφ και τθσ καταςκευισ ςταoπoία κα αναλθφκoφνoι ζλεγχoι και τισ απαιτιςεισ τoυ
ελζγχoυ ατυχθμάτων μετά τoάνoιγμα τoυ oδικoφ πρoγράμματoσ ςτθν κυκλoφoρία.
Ραρoυςιάηεικάπoιεσ ςθμαντικζσδιαφoρζσ από τθν πρoθγoφμενθoδθγία τoυ Θ. Βαςιλείoυ, HD
19/94 και τισςυμβoυλευτικζσ ςθμειϊςεισ HA 42/94, μερικζσ από τισ oπoίεσ αφoρoφν:
 τθν ειςαγωγι τoυ πρoςωρινoφ ελζγχoυ oδικισ αςφάλειασ
 τθν πρόςκετθ κακoδιγθςθόςoν αφoρά τθν κατάλλθλθ κατάρτιςθ, τισ δεξιότθτεσκαι τθν
εμπειρία πoυ απαιτoφνται για τισ oμάδεσ ελζγχoυ
 τθν κακoδιγθςθ ςχετικά με τθ ςχζςθ μεταξφ τoυ ελζγχoυ oδικισ αςφάλειασ καιτθσ
υγειoνoμικισ και αςφαλιςτικισ νoμoκεςίασ και
 τθν απαίτθςθ για τoν ζλεγχo των ατυχθμάτων των oλoκλθρωμζνων ςχεδίωνβελτίωςθσ
εκνικϊν oδϊν υπό τθν μoρφι ενόσ τζταρτoυςταδίoυ τoυ ελζγχoυ.
Κατά τθν ανάλυςθ τθσ oδθγίασ τoυ Θ. Βαςίλειoυ πoυ ακoλoυκεί γίνεται αναφoρά ςεζννoιεσoι
oπoίεσoρίηoνται ωσ εξισ:
πρoςωρινόσζλεγχoσoδικήσ αςφάλειασ: απoτελεί τθν εφαρμoγι τoυ ελζγχoυ oδικισαςφάλειασ
ςτoςφνoλo ι ςε τμιμα ενόσ ςχεδίoυ βελτίωςθσ εκνικϊν oδϊν oπoιαδιπoτεςτιγμι κατά τθ
διάρκεια

των

πρoκαταρκτικϊν

ςχεδιαςμoφ.Oπρoςωρινόσζλεγχoσoδικισ

και
αςφάλειασ

λεπτoμερϊν
δεν

είναι

ςταδίων

τoυ

oφτευπoχρεωτικόσoφτε

ζναυπoκατάςτατo των ςταδίων 1, 2 και 3 των λoγιςτικϊν ελζγχων αςφάλειασ.oργάνωςθ
επιτιρθςθσ: είναι θ αρμόδια αρχι για τα ςχζδια βελτίωςθσ των εκνικϊν oδϊνςτoυσ
oπoίoυσεφαρμόηoνται ζλεγχoι oδικισ αςφάλειασ.υπεφκυνoσ πρoγράμματoσ: είναι τoάτoμo τθσ
oργάνωςθσ επιτιρθςθσ πoυ είναι αρμόδιoγια τθν εξαςφάλιςθ τθσ πρoόδoυ τoυ oδικoφ

ΕΜΜΑΝΟΥΘΛ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
09/01/2023 16:50:03 EET - 44.210.77.138

32

πρoγράμματoσ ςφμφωνα με τθν πoλιτικικαι τισ διαδικαςίεσ τθσ oργάνωςθσ και τθν
εξαςφάλιςθ τθσ ςυμμόρφωςθσ με τισαπαιτιςεισ των εκάςτoτεπρoτφπων.
oργάνωςη ςχεδιαςμoφ: είναι θ αρχι ι oι αρχζσ πoυ ανατίκενται να αναλάβoυν τισδιάφoρεσ
φάςεισ πρoετoιμαςίασ τoυ oδικoφ πρoγράμματoσ.
oμάδα ςχεδίoυ: είναι θ oμάδα πoυ πρoζρχεται από τθν oργάνωςθ ςχεδιαςμoφ καιαναλαμβάνει
τισ διάφoρεσ φάςεισ πρoετoιμαςίασ τoυ ςχεδίoυ τoυ oδικoφ πρoγράμματoσαρχθγόσ oμάδασ
ςχεδίoυ: είναι τoαρμόδιoάτoμo για τθ διαχείριςθ τoυ όλoυςχεδιαςμoφ τoυ πρoγράμματoσ και
τoςυντoνιςμό τθσ ειςαγωγισ των διάφoρωνςχεδιαςτικϊν κανoνιςμϊν.
oμάδα ελζγχoυ: είναι μια oμάδα πoυ εργάηεται μαηί ςε όλεσ τισ πτυχζσ τoυ ελζγχoυoδικισ
αςφάλειασ,

είναι

ανεξάρτθτθ

ζνανςυγκεκριμζνoζλεγχo
oργάνωςθσεπιτιρθςθσ.

από
Θ

από

τθν

τoν υπεφκυνo

oμάδα

oμάδα
τoυ

περιλαμβάνει

ςχεδίoυ

και

πρoγράμματoσ

εξ

τoελάχιςτoδφoάτoμα

ανατίκεται

για

oνόματoσ

τθσ

με

κατάλλθλα

επίπεδακατάρτιςθσ, δεξιoτιτων και εμπειρίασ ςτθν εργαςία εφαρμoςμζνθσ μθχανικισ
oδικισαςφάλειασ ι/και τθν ζρευνα ατυχθμάτων και είναι αυτι πoυ ερευνά επί τόπoυ
τθνπεριoχι πoυ είναι να ελεγχκεί, εντoπίηει τα πρoβλιματα oδικισ αςφάλειασ πoυ
τυχϊνυπάρχoυν και κατακζτει ςυςτάςεισ για τθν επίλυςθ τoυσ. Τα μζλθ τθσ oμάδασ
ελζγχoυμπoρoφν να πρoζλκoυν και μζςα από τθν oργάνωςθ ςχεδιαςμoφ ι από μια άλλθ
αρχι.αρχθγόσ oμάδασ ελζγχoυ: είναι ζνα πρόςωπo με τθν κατάλλθλθ κατάρτιςθ, τισδεξιότθτεσ
και τθν εμπειρία πoυ εγκρίνεται για ζναν ςυγκεκριμζνoζλεγχooδικισαςφάλειασ από τoν
υπεφκυνo τoυ πρoγράμματoσ εξ oνόματoσ τθσ oργάνωςθσεπιτιρθςθσ. O αρχθγόσ τθσ oμάδασ
ελζγχoυ ζχει τθ γενικι ευκφνθ για τθ διεξαγωγι τoυελζγχoυ, τθ ςυνεργαςία τθσ oμάδασ
ελζγχoυ και τθν τελικι ζκκεςθ των ςυςτάςεων.παρατθρθτισ oμάδασ ελζγχoυ: είναι ζνα άτoμo
με τθν κατάλλθλθ κατάρτιςθ, τισδεξιότθτεσ και τθν εμπειρία πoυ ςυνoδεφει τθν oμάδα ελζγχoυ
για να παρατθριςει καινα απoκτιςει τθν εμπειρία τθσ όλθσ διαδικαςίασ. O παρατθρθτισ
oμάδασ ελζγχoυ,ακόμα, ενκαρρφνεται για να ςυμβάλει ενεργά ςτθν όλθ διαδικαςία.
διευθυντήσ: είναι τoάτoμo πoυ ζχει τθ γενικι ευκφνθ για τoςχζδιo βελτίωςθσ τωνεκνικϊν oδϊν
ςτθν oργάνωςθ επιτιρθςθσ. Στθ Σκωτία, oόρoσ διευκυντισ ςθμαίνει τoνπρoϊςτάμενooδικό
μθχανικό, ςτθν Oυαλία τoν πρoϊςτάμενo μθχανικό εκνικϊν oδϊν καιςτθ Βόρεια Ιρλανδία
τoβoθκό διευκυντι τθσ εφαρμoςμζνθσ μθχανικισ.ςφνoψθ ελζγχoυ oδικισ αςφάλειασ: είναι oι
oδθγίεσ πoυ δίνoνται ςτθν oμάδα ελζγχoυκαι κακoρίηoυν τoπεδίo και τισ λεπτoμζρειεσ τoυ
ςχεδίoυ βελτίωςθσ εκνικϊν oδϊν ςτισoπoίεσ εφαρμόηεται oζλεγχoσ. Εδϊ ςυμπεριλαμβάνoνται
και ςθμαντικζσ πλθρoφoρίεσγια τoν ζλεγχo πoυ αναλαμβάνεται.
ζκθεςη ελζγχoυ oδικήσ αςφάλειασ: είναι θ ζκκεςθ πoυ ςυντάςςεται από τθν oμάδαελζγχoυ και
περιγράφει τα ςχετικά πρoβλιματα τθσ oδικισ αςφάλειασ πoυπρoςδιoρίηoνται από τθν oμάδα
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και τισ ςυνιςτϊμενεσ λφςεισ ςε εκείνα τα πρoβλιματα.ζκκεςθ εξαίρεςθσ: είναι μια ζκκεςθ από
τoν υπεφκυνo τoυ πρoγράμματoσ ςτo διευκυντιπoυ αναφζρει κάκε ςφςταςθ τθσ ζκκεςθσ
λoγιςτικoφ ελζγχoυ πoυ πρoτείνεται να μθνεφαρμoςτεί από τoχoρθγό πρoγράμματoσ.
αρχείoπρoςωρινoφ ελζγχoυ oδικήσ αςφάλειασ: είναι ζνα αρχείo πoυ περιζχει τααντίγραφα
όλων των επικoινωνιϊν μεταξφ των oμάδωνςχεδίoυ και ελζγχoυ, αλλά καιμεταξφ τoυ
υπεφκυνoυ τoυ πρoγράμματoσ και τθσ oμάδασ ελζγχoυ. Τoαρχείo απαιτείταιμόνo για τα ςχζδια
βελτίωςθσ εκνικϊν oδϊν όπoυ θ oμάδα ελζγχoυ αναλαμβάνει τoνπρoςωρινόζλεγχooδικισ
αςφάλειασ.
ειδικόσ ςφμβoυλoσ: είναι ζνα άτoμo πoυ επιλζχκθκε από τoν υπεφκυνo τoυπρoγράμματoσ, για
να παρζχει τισ ειδικζσ ανεξάρτθτεσ ςυμβoυλζσ ςτθν oμάδα ελζγχoυεάν τooδικό πρόγραμμα
περιλαμβάνει ςφνκετα χαρακτθριςτικά γνωρίςματα για ταoπoία δεν ζχoυν τθν απαραίτθτθ
εμπειρία τα μζλθ τθσ oμάδασ ελζγχoυ, π.χ. μια ςφνκετθελεγχόμενθ ςφνδεςθ ςθμάτων
κυκλoφoρίασ.
Θ oδθγία αυτι τoυ Θ. Βαςίλειoυ ιςχφει για όλα τα ςχζδια βελτίωςθσ των εκνικϊνoδϊν ςτισ
κφριεσ oδικζσ αρτθρίεσ ςυμπεριλαμβανoμζνων των αυτoκινθτόδρoμων, ενϊπεριλαμβάνει και
τισ εργαςίεσ πoυ εκτελoφνται ςτoπλαίςιo τθσ ςυμφωνίασ με τθνoργάνωςθ επιτιρθςθσ και
επθρεάηoυν τισ κφριεσ oδικζσ αρτθρίεσ ι τθν κατά μικoσ τoυσανάπτυξθ. Oι εργαςίεσ
ςυντιρθςθσ πoυ περιλαμβάνoυν απλϊσ μια απoκατάςταςθ τωνυπαρχόντων χαρακτθριςτικϊν
γνωριςμάτων των εκνικϊν oδϊν απoκλείoνται από τoζλεγχooδικισ αςφάλειασ. Εντoφτoισ, αυτι
θ oδθγία ιςχφει για τα ςχζδια βελτίωςθσ τωνεκνικϊν oδϊν πoυ καταςκευάηoνται ωσ τμιμα τoυ
ςυνoλικoφ πρoγράμματoσ τωνεργαςιϊν ςυντιρθςθσ. Από τθν παρoφςαoδθγία, HD 19/03,
εξαιρoφνταιoι

ζλεγχoι

τωνoπoίων

θ

εφαρμoγι

ζχει

εκδoκεί

πριν

από

τθν

θμερoμθνίαδθμoςίευςισ τθσ και αυτoίμπoρoφν να oλoκλθρωκoφν ςφμφωνα με τθν
πρoθγoφμενθoδθγία HD 19/94 και τισςυμβoυλευτικζσ ςθμειϊςεισ HA 42/94. Για τα ςχζδια
βελτίωςθσ εκνικϊν oδϊν πoυ είναιελλιπι κατά τθν θμερoμθνίαδθμoςίευςθσ τθσ HD 19/03 κα
πρζπει να ελεγχκoφν ςτoτζλoσ τoυ τρζχoντoσςταδίoυ ςχεδιαςμoφ ι καταςκευισ και
ςτoτζταρτoςτάδιo τoυελζγχoυ.
Πςoν αφoρά τα ηθτιματα υγειoνoμικισ και αςφαλιςτικισ νoμoκεςίασoι ζλεγχoιoδικισ
αςφάλειασ δεν τα λαμβάνoυν υπόψθ κατά τθν καταςκευι, ςυντιρθςθ και χριςθτoυ δρόμoυ.
Αν και θ ςυμβoλι τθσ oμάδασ ελζγχoυ ςτoςχζδιo είναι περιoριςμζνθ, ςτθνυπoβoλι των
ςυςτάςεϊν τoυσ μπoρoφν να πρoςαρμόςoυν τθν εργαςία τoυ ςχεδιαςμoφςτoπλαίςιo τθσ
υγειoνoμικισ και αςφαλιςτικισ νoμoκεςίασ, για αυτό και ςυνιςτάται oιoμάδεσ ελζγχoυ να
κακίςτανται ενιμερεσ για τθν τρζχoυςαυγειoνoμικι και αςφαλιςτικινoμoκεςία και να
εξετάηoυν τισ επιπτϊςεισ των ςυςτάςεϊν τoυσ ςτθν υγεία και τθναςφάλεια των άλλων. Κατά
τθν ενςωμάτωςθ των ςυςτάςεων ελζγχoυ oδικισ αςφάλειασςτα ςχζδια τoυ πρoγράμματoσ, θ
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oμάδα ςχεδιαςμoφ είναι αρμόδια για τθν ανακεϊρθςθκαι τθν τρoπoπoίθςθoπoιωνδιπoτε
ςχεδιαςτικϊν λακϊν πoυ πρoκφπτoυν από τθνυγειoνoμικι και αςφαλιςτικι νoμoκεςία.
Τζλoσ oι ζλεγχoι oδικισ αςφάλειασ δεν είναι τεχνικoί ζλεγχoι όπoυ τoςχζδιoπρoςαρμόηεται
ςτθν εκάςτoτεoδθγία, ενϊ εξετάηoυνμόνo τα κζματα oδικισ αςφάλειασ.Oι ελεγκτζσ oφείλoυν
να εξετάηoυν τθ γενικι γεωμετρία τoυ ςχεδίoυ και πρζπει ναλαμβάνoνται υπόψθ όλoιoι
χριςτεσ τθσ εκνικισ oδoφ ςυμπεριλαμβανoμζνων των πεηϊν,των πoδθλατϊν, εκείνων πoυ
εργάηoνται ςτθν εκνικι oδό και των χρθςτϊνμθχανoκίνθτωνoχθμάτων, ενϊ ιδιαίτερθ πρoςoχι
πρζπει να δoκεί ςτoυσ τρωτoφσoδικoφσ χριςτεσ όπωσ oι πoλφνζoι, oι θλικιωμζνoι και oι
κινθτικά και oπτικάανάπθρoι.

3.2.2 Διαδικαςία ελέγχων oδικήσ αςφάλειασ
Πςoν αφoρά τα διαδικαςτικά, θ oργάνωςθ επιτιρθςθσ απoφαςίηει ςχετικά με τθνζκταςθ των
ευκυνϊν τoυ διευκυντι και τoυ υπεφκυνoυ τoυ πρoγράμματoσ, τoυσ δαςμoφσκαι ςτόχoυσ, με
βάςθ πάντα τθν παρoφςαoδθγία. Ζνα από τα κακικoντα τoυ υπεφκυνoυτoυ πρoγράμματoσ
είναι και θ απόφαςι τoυ για τo αν και πoυ κα εφαρμoςτoφνoι ζλεγχoιoδικισ αςφάλειασ. Σε
περίπτωςθ, όμωσ, πoυ oυπεφκυνoσ τoυ ζργoυ κεωρείπεριττι τθν εφαρμoγι ελζγχων oδικισ
αςφάλειασ ςε κάπoιoςχζδιo βελτίωςθσ τωνεκνικϊν oδϊν, για να μπoρoφν να παρακαμφκoφνoι
ζλεγχoι από τoζργo πρζπει ναδoκεί ζγκριςθ και από τθν oργάνωςθ επιτιρθςθσ. Είναι φυςικό
ότι θ oργάνωςθεπιτιρθςθσ εγκρίνει τθν παράλειψθ των ελζγχων όταν ςιγoυρευτεί ότι oι
αρνθτικζσεπιπτϊςεισ τoυ ςχεδίoυ βελτίωςθσ των εκνικϊν oδϊν ςε αυτζσ είναι oι
ελάχιςτεσδυνατζσ.Μετά τoν κακoριςμό τoυ oδικoφζργoυ ςτooπoίo κα εφαρμoςτoφνoι
ζλεγχoιoδικισ αςφάλειασ διoρίηoνται θ oμάδα ςχεδίoυ και θ oμάδα ελζγχoυ από τθν
oργάνωςθςχεδίoυ και τoν υπεφκυνo τoυ πρoγράμματoσ αντίςτoιχα. Κατά τθν επιλoγι τθσ
oμάδασελζγχoυ, όμωσ, oυπεφκυνoσ τoυ πρoγράμματoσ ζχει τθ δυνατότθτα να ηθτιςει από
τθνoργάνωςθ τoυ ςχεδίoυ να πρoτείνει αυτι μια για ζγκριςθ. Θ αναφoρά για τoδιoριςμότθσ
κάκε oμάδασ ελζγχoυ πρζπει να γίνει ςτα αντίςτoιχα ζγγραφα των ςυμβάςεων
τoυπρoγράμματoσ

ι

ςτθν

εκάςτoτεoργάνωςθ

επιτιρθςθσ.

Μια

κεμελιϊδθσ

αρχι

τθσδιαδικαςίασ ελζγχoυ oδικισ αςφάλειασ είναι θ ανεξαρτθςία τθσ oμάδασ ελζγχoυ από
τθνoμάδα ςχεδίoυ και αυτό γιατί oι απόψεισ τθσ πρϊτθσ δεν πρζπει να επθρεάηoνται από
τθνoικειότθτα πoυ τυχϊν μπoρεί να αναπτυχκεί ανάμεςα ςτισ δφooμάδεσ. Oυπεφκυνoσ
τoυπρoγράμματoσ

μπoρεί να μθ δεχτεί μια

oμάδα ελζγχoυ

εάν ςτερείται τθν

απαραίτθτθκατάρτιςθ, τισ δεξιότθτεσ και τθν εμπειρία ι όπoυ θ ανεξαρτθςία τθσ από τθν
oμάδαςχεδίoυ είναι αμφίβoλθ και ςε τζτoιεσ περιπτϊςεισ πρoτάςςεται μια εναλλακτικι
oμάδα.
Θ oμάδα ελζγχoυ πρζπει να περιλαμβάνει τoν αρχθγό τθσ oμάδασ ελζγχoυ καιτoυλάχιςτoν ζνα
ακόμα μζλoσ, ϊςτε να επιτρζπεται θ ςυηιτθςθ των πρoβλθμάτων καιτων ςυςτάςεων μεταξφ
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των ελεγκτϊν και να μεγιςτoπoιείται θ δυνατότθταπρoςδιoριςμoφ τoυσ. Στθν oμάδα μπoρoφν
επίςθσ να πρoςχωριςoυν και παρατθρθτζστθσ oμάδασ ελζγχoυ για να απoκτιςoυν τθν
επικυμθτι εμπειρία ςτθν πραγματoπoίθςθτoυ ελζγχoυ oδικισ αςφάλειασ, εντoφτoισ, όμωσ, o
αρικμόσ των παρατθρθτϊν πρζπει ναπεριoρίηεται ςε ζνα με δφo τoπoλφάτoμα. Oυπεφκυνoσ
τoυ πρoγράμματoσ πρζπει ναικανoπoιθκεί ωσ πρoσ τθν ανεξαρτθςία και τθν ικανότθτα τθσ
oμάδασ να αναλάβει τoνζλεγχooδικισ αςφάλειασ, ενϊ τα μζλθ τθσ oμάδασ ελζγχoυ
καταδεικνφoυν τθνικανότθτά τoυσ με τθ βoικεια ενόσ βιoγραφικoφςθμειϊματoσ. Θ εμπειρία
τoυ κακενόσπρζπει να είναι ςχετικι με τoν τφπo τoυ ελζγχoυ πoυ είναι να διεξαχκεί
ςτooδικόπρόγραμμα για αυτό και θ ςυμμετoχι τoυ ςε πρoθγoφμενεσ εργαςίεσ ελζγχoυ
oδικισαςφάλειασ δεν εγγυάται πάντα και τθν καταλλθλότθτά τoυ.
Στθ ςυνζχεια παρζχoνταιoδθγίεσ ςχετικά με τα γενικά επίπεδα κατάρτιςθσ,δεξιoτιτων και
εμπειρίασ πoυ απαιτoφνται από τoυσ ελεγκτζσ oδικισ αςφάλειασ. Oιαπαιτιςεισ αυτζσ δεν είναι
απόλυτεσ αλλά πρooρίηoνται για να βoθκιςoυν τoυσυπεφκυνoυσ τoυ πρoγράμματoσ κατά τθν
εξζταςθ των πρoτάςεων για τισ oμάδεσ ελζγχoυκαι επίςθσ να βoθκιςoυν τoυσ πικανoφσ
ελεγκτζσ

για

να

πρoετoιμαςτoφν

ωσ

υπoψιφιoιγια

τισ

oμάδεσ

ελζγχoυ.

Oι

πιoκατάλλθλoιυπoψιφιoιτόςo για τθ κζςθ τoυ αρχθγoφ τθσoμάδασ ελζγχoυ αλλά και των
μελϊν αυτισ είναι άτoμα των oπoίων θ τρζχoυςααπαςχόλθςθ περιλαμβάνει τθν ζρευνα
ατυχθμάτων ι τθν εφαρμoςμζνθ μθχανικι oδικισαςφάλειασ. Ρρζπει να εξαςφαλιςτεί ότι oι
ελεγκτζσ είναι καλά ενθμερωμζνoι για τισ πιoπρόςφατεσ πρακτικζσ και τισ εξελίξεισ ςτoν τoμζα
τθσ oδικισ αςφάλειασ. Εκείνoιoιυπoψιφιoι πoυ ζχoυν τθ ςυνιςτϊμενθ εμπειρία ςτθν ζρευνα
ατυχιματoσ ι τθν εμπειρίαεφαρμoςμζνθσ μθχανικισ oδικισ αςφάλειασ αλλά δεν ζχoυν
αναλάβει τζτoια εργαςίαςτα πρoθγoφμεναδφo ζτθ είναι απίκανo να γίνoυναπoδεκτoί. Για
ναμπoρζςειoυπεφκυνoσ τoυ πρoγράμματoσ να πειςτεί ότι oπρoτεινόμενoσ αρχθγόσ τθσ
oμάδασελζγχoυ, τα μζλθ και o παρατθρθτισ αυτισ ζχoυν τθν επαρκι κατάρτιςθ, τισ
δεξιότθτεσκαι τθν εμπειρία, τα βιoγραφικά ςθμειϊματά τoυσ πoυ υπoβάλλoνται ςε αυτόν
πρζπει νααπoτελoφνται από τoπoλφ τρεισ ςελίδεσ τo κακζνα. Τoβιoγραφικό ςθμείωμα πρζπει
νακαταδείξει

ότι

θ

πρoθγoφμενθ

εμπειρία

τoυ

ελζγχoυ

oδικισ

αςφάλειασ,

τθσ

ζρευνασατυχθμάτων ι τθσ εφαρμoςμζνθσ μθχανικισ oδικισ αςφάλειασ είναι ςχετικι με
τooδικόςχζδιo πoυ είναι να ελεγχκεί, από τθν άπoψθ τoυ τφπoυ τoυ ςχεδίoυ και
τθσπoλυπλoκότθτασ. Εκτόσ από τθν εμπειρία ςε κζματα ελζγχων oδικισ αςφάλειασ,
ζρευνασατυχθμάτων και εφαρμoςμζνθσ μθχανικισ oδικισ αςφάλειασ είναι ςθμαντικι και
θςυμμετoχι ςτoαρχείoςυνεχoφσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ ςε κζματα ςχεδιαςμoφ
καιςυντιρθςθσ εκνικϊν oδϊν αλλά και διαχείριςθσ τθσ κυκλoφoρίασ. Oι oμάδεσ
πoυπεριλαμβάνoυνμθχανικoφσ ςχεδιαςμoφ εκνικϊν oδϊν χωρίσ τθν απαραίτθτθ εμπειρία
ςεεργαςίεσ oδικισ αςφάλειασ δεν είναι κατάλλθλεσ και δεν εγκρίνoνται. Ριo αναλυτικά
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θεπικυμθτι εκπαίδευςθ, oι δεξιότθτεσ και θ εμπειρία πoυ απαιτoφνται για κάκε μζλoσ
τθσαμάδασ ελζγχoυ είναι:


Αρχθγόσ oμάδασ ελζγχoυ:
ζρευναατυχθμάτων

ι

ελάχιςτθ εμπειρία τεςςάρων ετϊν πάνω ςτθν

ςτθν

εφαρμoςμζνθ

μθχανικι

oδικισ

αςφάλειασ.

Oλoκλιρωςθτoυλάχιςτoν πζντε ελζγχων oδικισ αςφάλειασ ςτoυσ πρoθγoφμενoυσ
δϊδεκα μινεσ ωσαρχθγόσ ι μζλoσoμάδασ λoγιςτικoφ ελζγχoυ. Ρρoκειμζνoυo ελεγκτισ
να γίνει αρχθγόσoμάδασ ελζγχoυ πρζπει ιδθ να ζχει απoκτιςει τθν απαραίτθτθ
κατάρτιςθ και να γίνειμζλoσoμάδασ ελζγχoυ. Ακόμα, πρζπει να καταδείξει
ςτoαρχείoςυνεχoφσεπαγγελματικισ κατάρτιςθσ ςυμμετoχι τoελάχιςτoδφo θμερϊν
ςτoν τoμζα τoυ ελζγχoυoδικισ αςφάλειασ, τθσ ζρευνασ ατυχιματoσ ι τθσ
εφαρμoςμζνθσ μθχανικισ oδικισαςφάλειασ ςτoυσ πρoθγoφμενoυσ δϊδεκα μινεσ.


Μζλoσoμάδασ ελζγχoυ: ελάχιςτθ εμπειρία δφo ετϊν πάνω ςτθν ζρευνα ατυχθμάτων
ιςτθν

εφαρμoςμζνθ

μθχανικι

oδικισ

αςφάλειασ.

Oλoκλιρωςθτoυλάχιςτoν

πζντεελζγχων oδικισ αςφάλειασ ωσ αρχθγόσ, μζλoσ ι παρατθρθτισ τθσ oμάδασ
ελζγχoυ ςτoυσπρoθγoφμενoυσεικoςιτζςςερισ μινεσ. Τoμζλoσoμάδασ ελζγχoυ πρζπει
να ζχειπαρευρεκεί ςε τoυλάχιςτoν δζκα θμζρεσ εκπαίδευςθσ πoυ αφoρά τθν επίςθμθ
ζρευναατυχθμάτων ι τθσ εφαρμoςμζνθσ μθχανικισ oδικισ αςφάλειασ ϊςτε να
μπoρζςει ναδιαμoρφϊςει ςτζρεα κεωρθτικά κεμζλια ςτα oπoία κα βαςίςει τθν
πρακτικι εμπειρία.Ρρζπει επίςθσ να καταδείξει ςτoαρχείoςυνεχoφσ επαγγελματικισ
κατάρτιςθσςυμμετoχι τoελάχιςτoδφo θμερϊν ςτoν τoμζα τoυ ελζγχoυ oδικισ
αςφάλειασ, τθσζρευνασ ατυχιματoσ ι τθσ εφαρμoςμζνθσ μθχανικισ oδικισ αςφάλειασ
ςτoυσπρoθγoφμενoυσ δϊδεκα μινεσ.


Ραρατθρθτισ: ελάχιςτθ εμπειρία ενόσ ζτoυσ πάνω ςτθν ζρευνα ατυχθμάτων ι
ςτθνεφαρμoςμζνθ μθχανικι oδικισ αςφάλειασ. O παρατθρθτισ πρζπει να ζχει
παρευρεκείτoυλάχιςτoν δζκα θμζρεσ ςε επίςθμθ ζρευνα ατυχθμάτων ι ςε κατάρτιςθ
εφαρμoςμζνθσμθχανικισ oδικισ αςφάλειασ.

Σε

περίπτωςθ

πoυ

ςτo

πρόγραμμα

υπάρχoυν

oπoιαδιπoτε

ιδιαίτερα

χαρακτθριςτικάγνωρίςματα, όπωσ oι ςφνκετεσ διαςταυρϊςεισ, τoςχζδιo των εκνικϊν oδϊν, θ
διαχείριςθτθσ κυκλoφoρίασ ι τα ηθτιματα ςυντιρθςθσ, θ oργάνωςθ ςχεδιαςμoφ και θ
oμάδαελζγχoυ πρζπει να εξετάςoυν αν κα επιτρζψoυν τoδιoριςμό ειδικϊν ςυμβoφλων για
ναςυμβoυλζψoυν τθν oμάδα ελζγχoυ. Ζνασ ειδικόσ ςφμβoυλoσ δεν είναι μζλoσ τθσ
oμάδασελζγχoυ αλλά τθν ςυμβoυλεφει για κζματα ςχετικά με τθν ειδικότθτά τθσ και
oδιoριςμόστoυ υπόκειται ςτθν ζγκριςθ τoυ υπεφκυνoυ τoυ πρoγράμματoσ. Αφoφoλoκλθρωκεί
θδιαδικαςία διoριςμoφ των oμάδων και των ατόμων πoυ κα λάβoυν μζρoσ ςτoυσ
ελζγχoυσoυπεφκυνoσ τoυ πρoγράμματoσ είναι αυτόσ πoυ oφείλει να ενθμερϊςει εγγράφωσ
τoυσαρχθγoφσ των oμάδων ελζγχoυ και ςχεδιαςμoφ για τισ αρχζσ και τoυσ φoρείσ πoυ
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είναιυπεφκυνoι

για

τooδικό

πρόγραμμα,

αλλά

και

να

κακoδθγιςει

τoυσ

ειδικoφσςυμβoφλoυσςτoρόλo και τα κακικoντά τoυσ. Τζλoσ, δεν είναι απαραίτθτo θ ίδια oμάδα
ελζγχoυ νααναλάβει όλα τα ςτάδια αυτoφ ςε ζνα oδικόπρόγραμμα, εντoφτoισ, oπoιαδιπoτε
αλλαγιείτε ςτθν oμάδα είτε ςε μεμoνωμζνα μζλθ αυτισ είναι απαραίτθτθ θ περαιτζρω
ζγκριςθαπό τoν υπεφκυνo τoυ πρoγράμματoσ. Τα ςτάδια ςτα oπoία εφαρμόηoνταιoι
ζλεγχoιoδικισ αςφάλειασ κα αναφερκoφν αναλυτικά παρακάτω.
Επόμενo βιμα ςτθν εφαρμoγι των ελζγχων είναι θ ζκδoςθ τθσ ςφνoψθσ ελζγχoυoδικισ
αςφάλειασ ςτθν oπoία αναφζρoνται ςθμαντικζσ πλθρoφoρίεσ για τθν εκτζλεςθτων ελζγχων και
κακoδθγoφνται, ζτςι, θ oμάδα ζλεγχoυ και oι ςφμβoυλoι αυτισ όςoναφoρά τoρόλo τoυσ ςτθν
όλθ διαδικαςία. Θ ςφνoψθ ελζγχoυ oδικισ αςφάλειασπρoετoιμάηεται από τθν oμάδα ςχεδίoυ,
εγκρίνεται από τoν υπεφκυνo τoυ πρoγράμματoσκαι διαβιβάηεται ζπειτα, ςτθν oμάδα ελζγχoυ.
Επίςθσ oυπεφκυνoσ τoυ πρoγράμματoσ μεβάςθ τo τι κεωρεί oίδιoσκατάλλθλo, μπoρεί να
κακoδθγιςει τθν oμάδα ςχεδίoυ για ναδιαγράψει περιττά ςτoιχεία ι για να περιλάβει
πρόςκετo υλικό ςτθ ςφνoψθ. Για ναμπoρζςει, όμωσ, oπoιαδιπoτεπλθρoφoρία να
ςυμπεριλαμβάνεται ςε αυτι πρζπει oυπεφκυνoσ τoυ πρoγράμματoσ να τεκμθριϊςει τoυσ
λόγoυσ για τoυσ oπoίoυσ τθν επζλεξε.Για να μεγιςτoπoιθκεί τoόφελoσ τoυ ελζγχoυ oδικισ
αςφάλειασ, θ ςφνoψθ απαιτείπρoςεκτικιπρoετoιμαςία και πρζπει να περιλαμβάνει τισ
κατάλλθλεσ πλθρoφoρίεσ γιανα επιτρζψει τθν εφαρμoγι ενόσ απoδoτικoφ ελζγχoυ. Μια
ςφνoψθ ελζγχoυ oδικισαςφάλειασ πρζπει να περιζχει τα εξισ:
 Σχζδια πoυ απεικoνίηoυν τθν πλιρθ γεωγραφικι περιoχι τoυ oδικoφπρoγράμματoσ
αλλά και τισ γφρω περιoχζσ
 Λεπτoμζρειεσ των εγκεκριμζνων απoκλίςεων από τα πρότυπα ςχεδιαςμoφ
 Γενικζσ λεπτoμζρειεσ τoυ ςχεδίoυ τoυ oδικoφ πρoγράμματoσ πoυ κα βoθκιςoυνςτθν
κατανόθςθ τoυ ςκoπoφ τoυ αλλά και τoυ τρόπoυ με τoν oπoίo καλειτoυργιςει τo
ςχεδιάγραμμα, ςυμπεριλαμβανoμζνων των ταχυτιτωνςχεδιαςμoφ, τα όρια ταχφτθτασ,
τισ κυκλoφoριακζσ ρoζσ, τισ πρoβλεπόμενεσρoζσ,τα μικθ λωρίδων αναμoνισ και τισ
λεπτoμζρειεσoπoιωνδιπoτεπεριβαλλoντικϊνπεριoριςμϊν ςτoςχζδιo.
 Oπoιoυςδιπoτεςχετικoφσπαράγoντεσ

μπoρoφν

να

ζχoυν

επιπτϊςεισ

ςτθν

oδικιαςφάλεια όπωσ oι παρακείμενεσ εξελίξεισ (πoυ υπάρχoυν ι πρoτεινόμενεσ),
θεγγφτθτα των ςχoλείων και θ πρόςβαςθ ςτα oχιματα ζκτακτθσ ανάγκθσ.
 Στoιχεία ατυχθμάτων πoυ ζχoυν πρoκλθκεί τoυσ 36 πρoθγoφμενoυσ μινεσ τόςoςε
oλόκλθρθ τθν ζκταςθ τoυ oδικoφ πρoγράμματoσ όςo και ςε γειτoνικάτμιματα αυτισ.
 Για

τα

ςτάδια

2

και

3,

λεπτoμζρειεσoπoιoνδιπoτε

αλλαγϊν

ζγιναν

ςτoπρoθγoφμενoςτάδιo τoυ ελζγχoυ.
 Σχζδια μεγζκoυσ A3 ι A4 με κατάλλθλθ κλίμακα ϊςτε να μπoρεί θ oμάδαελζγχoυ να
ςθμειϊςει επάνω κατά τθν καταγραφι τθσ ζκκεςθσ ελζγχoυ oδικισαςφάλειασ.
ΕΜΜΑΝΟΥΘΛ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
09/01/2023 16:50:03 EET - 44.210.77.138

38

 Ρρoθγoφμενεσ εκκζςεισ ελζγχων oδικισ αςφάλειασ, εκκζςεισ εξαίρεςθσ, και
ζνααντίγραφo

τoυ

πρoςωρινoφαρχείoυ

ελζγχoυ

oδικισ

αςφάλειασ

(όπoυ

ζχειπραγματoπoιθκεί ζνασ πρoςωρινόσζλεγχoσoδικισ αςφάλειασ).
 Λεπτoμζρειεσ

των

επαφϊν

τoυ

αρμόδιoυ

oπoίεσαναφζρoνταιoπoιεςδιπoτεπρoςδιoριςμζνεσ

για

τθν

ατζλειεσ

ςυντιρθςθ

ςυντιρθςθσ

ςτισ
πρζπει

ναδθλωκoφν. Oι πλθρoφoρίεσ αυτζσ μπoρεί να είναι τόςo τθλεφωνικζσ όςo
καιεπιβεβαιωμζνεσ εγγράφωσ για ςoβαρζσ ατζλειεσ πoυ ζχoυν πρoςδιoριςτεί
καιδθλϊνoνται χωριςτά από τθν ζκκεςθ ελζγχoυ oδικισ αςφάλειασ.
 Ρλθρoφoρίεσ από τισ εκάςτoτε επαφζσ με τθν αςτυνoμία
Εάν θ oμάδα ελζγχoυ κεωρεί τθ ςφνoψθ ανεπαρκι πρζπει να κατακζςει τα αιτιματά τθσγια
τθν ζνταξθ περιςςότερων πλθρoφoριϊν ςτoν αρχθγό τθσ oμάδασ ςχεδίoυ και ζνααντίγραφo
αυτϊν να ςταλεί ςτoν υπεφκυνo τoυ πρoγράμματoσ.Για να εξαςφαλιςτεί ότι θ διαδικαςία
ελζγχoυ γίνεται ςτα κατάλλθλα ςτάδια καιδιατίκεται κάπoιoχρoνικόπερικϊριo ςτooπoίo κα
oλoκλθρωκεί επιτυχϊσ επικoινωνoφνoυπεφκυνoσ τoυ πρoγράμματoσ και θ oμάδα ςχεδίoυ, θ
oπoία είναι υπεφκυνθ και ςτo ναενθμερϊςει τθν oμάδα ελζγχoυ για τo πότε κα γίνoυνoι επί
τόπoυ επικεωριςεισ τθσπεριoχισ μελζτθσ. Κατά τθ διάρκεια των ελζγχων θ oμάδα ελζγχoυ
ερευνά επιτόπoυ τθνπεριoχι και με τθ βoικεια αναλυτικϊν λιςτϊν ςτισ oπoίεσαναφζρoνται τα
ςτoιχεία πoυπρζπει να μελετθκoφν και να λθφκoφν υπόψθ ςε κάκε ςτάδιo, διαμoρφϊνει
μιαoλoκλθρωμζνθάπoψθ για τα τυχϊν πρoβλιματα πoυ μπoρεί να κλoνίςoυν τθν
oδικιαςφάλεια τoυ πρoγράμματoσ. Μετά τθν επιτόπoυ ζρευνα ςε κάκε ςτάδιo και
αφoφπαρκεί θ ζγκριςθ από τθν oμάδα ςχεδίoυ, θ oμάδα ελζγχoυ πρζπει να ετoιμάςει
μιαγραπτι ζκκεςθ. Για τα ςτάδια 1, 2 και 3 θ ζκκεςθ αυτι πρζπει να περιζχει τα εξισ:
 Μια ςυνoπτικι περιγραφι τoυ πρoτεινόμενoυςχεδίoυ
 Αναφoρά τoυ ςταδίoυ ςτooπoίo διεξάγεται oζλεγχoσ, των μελϊν τθσ oμάδασελζγχoυ
κακϊσ επίςθσ και τα oνόματα όςων άλλων ζχoυν ςυμβάλλει ςτoν ζλεγχo
 Λεπτoμζρειεσ για τoπoιoσ ιταν παρϊν ςτισ επιτόπoυ ζρευνεσ, πότε ζλαβαν μζρoσαυτζσ
και τι ςυνκικεσ επικρατoφςαν κατά τθ διάρκεια τoυσ (καιρικζσ ςυνκικεσ,κυκλoφoριακι
ςυμφόρθςθ κ.λ.π)
 Τα πρoβλιματα τθσ oδικισ αςφάλειασ πoυ πρoςδιoρίςκθκανςυνoδευόμεναπάντα από
τθν κατάλλθλθ αιτιoλoγία τθσ oμάδασ ελζγχoυ
 Συςτάςεισ για τισ ενζργειεσ πoυ πρζπει να γίνoυν ϊςτε να μετριαςτoφν ι
νααφαιρεκoφν τα πρoβλιματα
 Μαρκαριςμζνoι χάρτεσ τθσ τoπoκεςίασ πoυ ελζγχεται, μεγζκoυσ A3 ι A4,
πoυπαραπζμπoυν

ςτα

αντίςτoιχα

πρoβλιματα

και

όπoυ

είναι

δυνατόν

παράκεςθφωτoγραφιϊν των πρoβλθμάτων πoυ πρoςδιoρίηoνται
 Μια διλωςθ πoυ υπoγράφεται από τoν αρχθγό τθσ oμάδασ ελζγχoυ και
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 Ζνασ κατάλoγoσ εγγράφων και ςχεδίων πoυ ζχoυν λθφκεί υπόψθ ςτoν ζλεγχo.Θ
ζκκεςθ,

ακόμα,

πρζπει

να

περιζχει

μια

χωριςτι

διλωςθ

για

κάκε

πρoςδιoριςμζνoπρόβλθμα περιγράφoντασ τθ κζςθ και τθ φφςθ τoυ πρoβλιματoσ και
τoν τφπo τωνατυχθμάτων πoυ κεωρείται πικανό να πρoκλθκoφν. Κάκε πρόβλθμα
πρζπει ναςυνoδεφεται από μια ςχετικι ςφςταςθ, θ oπoία πρoςδιoρίηεται από τθν
oμάδα ελζγχoυκαι πρζπει να ςτoχεφει ςτθν εφρεςθ κατάλλθλων και βιϊςιμων
δράςεων πoυ κααπoβάλoυν ι κα μετριάςoυν τα πρoςδιoριςμζνα πρoβλιματα. Στθν
ζκκεςθ ελζγχoυoδικισ αςφάλειασ, παρόλα αυτά, δεν πρζπει να περιλαμβάνoνται
ςτoιχεία όπωσ θαλλθλoγραφία με τθν oργάνωςθ επιτιρθςθσ ι τα αντίγραφα των
αναλυτικϊν λιςτϊν πoυζχoυν ςυμπλθρωκεί. Πςoν αφoρά τoτζταρτoςτάδιooι εκκζςεισ
ελζγχoυ πρoκφπτoυναπό ςτoιχεία ατυχθμάτων πoυ ζχoυν ςυλλεχκεί 12 και 36 μινεσ
μετά τθν παραχϊρθςθτoυ ςχεδίoυ βελτίωςθσ εκνικϊν oδϊν ςτθν κυκλoφoρία και ςε
αυτό τoςθμείo είναιςυχνά ςθμαντικι και θ ςυμβoλι τθσ αςτυνoμίασ. Θ ανάλυςθ των
αρχείων τωνατυχθμάτων πρζπει να πρoςδιoρίηει τισ αλλαγζσ πoυ μπoρεί να αφoρoφν
τoν αρικμό, τoντφπo αλλά και άλλεσ μεταβλθτζσ των τρoχαίων, ενϊ ςυμβάλλει ςτoν
πρoςδιoριςμό τωνκζςεων ςτισ oπoίεσ ζχoυν πρoκλθκείτρoχαία αλλά και ςτθν απoφυγι
ατυχθμάτων

πoυφαίνεται

να

πρoκαλoφνται

από

παρόμoιεσ

αιτίεσ

ι

να

παρoυςιάηoυνκoινά ςτoιχεία μεπρoθγoφμενατρoχαία ατυχιματα Σε αυτό τoςτάδιo
γίνεται ςφγκριςθ τθσ κατάςταςθστων ατυχθμάτων μετά τθν παραχϊρθςθ τoυ ςχεδίoυ
βελτίωςθσ εκνικϊν oδϊν ςτθνκυκλoφoρία αλλά και πριν τθν πραγματoπoίθςθ τoυ
ςχεδίoυαυτoφ.

Oι

εκκζςεισ

ελζγχoυατυχθμάτων,

επίςθσ,

πρζπει

να

πρoςδιoρίηoυνoπoιαδιπoτε πρoβλιματα oδικισαςφάλειασ υπoδεικνφoνται από τθν
ανάλυςθ των ςτoιχείων και τισ παρατθριςεισ πoυζχoυν γίνει κατά τθ διάρκεια όλων
των επιςκζψεων και να υπoβάλoυν ςυςτάςεισ για ταεκάςτoτεδιoρκωτικά μζτρα. Τζλoσ
oι εκκζςεισ τoυ τζταρτoυςταδίoυ πρζπει ναυπoβάλλoνται ςτθν oργάνωςθ επιτιρθςθσ
πoυ κα εξετάςει τισ εκκζςεισ και κααπoφαςίςει ςχετικά με τθν κατάλλθλθ δράςθ. Πςoν
αφoρά τθν διαδικαςία, θ oμάδαελζγχoυ ςτζλνει ζνα πρoςχζδιo τθσ ζκκεςθσ άμεςα
ςτoν υπεφκυνo τoυ πρoγράμματoσ καιόχι μζςω τθσ oμάδασ ςχεδίoυ. O αρχθγόσ τθσ
oμάδασ ελζγχoυ, ςτθ ςυνζχεια, ςυηθτάει τoπρoςχζδιo τθσ ζκκεςθσ με τoν υπεφκυνo
τoυ πρoγράμματoσ πριν από τθν επίςθμθυπoβoλι τθσ ζτςι ϊςτε να απoφαςιςτείπoια
ςτoιχεία κα καταχωρθκoφν και πoια κααφαιρεκoφν. Επιπλζoν, ςε περίπτωςθ πoυ
oυπεφκυνoσ τoυ πρoγράμματoσ ςυμφωνεί μεμια παραλλαγι ςε μια ςφςταςθ με τoν
αρχθγό τθσ oμάδασ ελζγχoυ, αυτι θανακεωρθμζνθ ςφςταςθ πρζπει να ενςωματωκεί
ςτθν τελικι ζκκεςθ ελζγχoυ oδικισαςφάλειασ. O αρχθγόσ τθσ oμάδασ ελζγχoυ, με τθ
ςειρά τoυ, πρζπει να εξετάςει τθνανάγκθ να ςυηθτιςει τισ παραλλαγζσ με τoυσ
ειδικoφσςυμβoφλoυσ

και τθν

υπόλoιπθoμάδα ελζγχoυ

πρoτoφ

να

γίνoυνoι

oπoιεςδιπoτε παραλλαγζσ. Ακόμα, δεν πρζπει ναπεριλάβει ςτθν ζκκεςθ ελζγχoυ τα
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τεχνικά

κζματα

πoυ

δεν

ζχoυν

καμία

επίπτωςθ

ςτθνoδικι

αςφάλεια

ι

oπoιoδιπoτεάλλo κζμα πoυ δεν καλφπτεται από τθ ςφνoψθ ελζγχoυ,όπωσ oι ατζλειεσ
ςυντιρθςθσ πoυ παρατθρoφνται κατά τθ διάρκεια των επιςκζψεων καιτων ηθτθμάτων
υγείασ και αςφάλειασ. Τζλoσ, o αρχθγόσ τθσ oμάδασ ελζγχoυ πρζπει ναςτείλει
oπoιαδιπoτε ςχόλια για τα κζματα πoυ δεν καλφπτoνται από τθ ςφνoψθ ελζγχoυςτoν
υπεφκυνo τoυ πρoγράμματoσ ςε μια χωριςτι επιςτoλι. Πςoν αφoρά τισ
ατζλειεσςυντιρθςθσ

πoυ

ςθμειϊνoνται

κατά

τθ

διάρκεια

των

επιςκζψεων

αναφζρoνται αμζςωσςτoν αρμόδιo τθσ ςυντιρθςθσ, ενϊ ζπειτα ενθμερϊνεται και
oυπεφκυνoσ τoυπρoγράμματoσ.
Ευκφνθ τoυ υπεφκυνoυ τoυ πρoγράμματoσ είναι να εξαςφαλίςει ότι ςε όλα ταπρoβλιματα πoυ
πρoκφπτoυν από τθν oμάδα ελζγχoυ και αναφζρoνται ςτθν ζκκεςθ,γίνεται πρoςεκτικι
εξζταςθ, και ςε αυτι τθ φάςθ μπoρεί να ςυμβoυλευκεί τθν oμάδαςχεδίoυ αν τo επικυμιςει.
Αυτι θ ζκκεςθ εξαίρεςθσ, ςτθ ςυνζχεια, υπoβάλλεται ςτoδιευκυντι από τoν oπoίoπρoκφπτει
και θ τελικι απόφαςθ. Σε περίπτωςθ πoυ υπάρχoυνπεριςςότερεσ από μια εκκζςεισ εξαίρεςθσ
για ζναν ζλεγχo, εξετάηoνται και εγκρίνoνταιξεχωριςτά. Oυπεφκυνoσ τoυ πρoγράμματoσ
oφείλει να παράςχει, τζλoσ, τα αντίγραφακάκε εγκεκριμζνθσ ζκκεςθσ εξαίρεςθσ ςτoν αρχθγό
τθσ oμάδασ ςχεδίoυ και ςτθν oμάδαελζγχoυ για να ενθμερωκoφν για τθ μετζπειτα δράςθ και
τισ πλθρoφoρίεσ αντίςτoιχα.Κάπoιεσ τελικζσ ενζργειεσ ζχoυν ωσ εξισ. Oυπεφκυνoσ τoυ
πρoγράμματoσ κακoδθγείτθν oμάδα ςχεδίoυ για oπoιεςδιπoτε αλλαγζσ απαιτoφνται κατά τθ
διάρκεια τθσπρoετoιμαςίασ, τoυ ςχεδίoυ και τθσ καταςκευισ τoυ oδικoφ πρoγράμματoσ. Κατά
τθδιάρκεια τθσ περιόδoυ καταςκευισ πoυ ακoλoυκεί τoςτάδιo 2 τoυ ελζγχoυ θ
oργάνωςθςχεδίoυoφείλει να κρατάει ενιμερo τoν υπεφκυνo τoυ πρoγράμματoσ για όλεσ
τισαλλαγζσ

πoυ

εμφανίηoνται

ςτoςχζδιo,

ϊςτε

να

μπoρεί

να

πρoςδιoριςτείoπoιαδιπoτεαπαίτθςθ για ζνα περαιτζρω δεφτερoςτάδιo ελζγχoυ. Ακόμα,
oυπεφκυνoσ τoυπρoγράμματoσ είναι αρμόδιoσ για τθν άμεςθ ζναρξθ των δράςεων για όλεσ τισ
ςυςτάςειστθσ ζκκεςθσ ελζγχoυ, και για όλεσ τισ εκκζςεισ εξαίρεςθσ πoυ εγκρίνoνται από
τoδιευκυντι. Κακικoν τoυ, τζλoσ, είναι να ειδoπoιιςει τo διευκυντι για τoυσ λόγoυσ γιατoυσ
oπoίoυσoι εργαςίεσ τoυ τρίτoυςταδίoυ ι τα εναλλακτικά μζτρα πoυ πρoτείνoνταιςτισ εκκζςεισ
εξαίρεςθσ, δεν εκτελoφνται μζςα ςε 6 μινεσ από τθν απoδoχι τoυσ.Στθν τελευταία oδθγία τoυ
Θ. Βαςίλειoυ γίνεται αναφoρά και ςτoν πρoςωρινόζλεγχooδικισ αςφάλειασ, πoυ κακoρίηεται
αν κα υιoκετθκεί ςτoεκάςτoτεoδικόπρόγραμμα από τoν υπεφκυνo τoυ πρoγράμματoσ. Θ
oμάδα ελζγχoυ πoυ κα τoν αναλάβειδιoρίηεται με βάςθ τθν εκπαίδευςθ, τισ δεξιότθτεσ και τθν
εμπειρία πoυ αναφζρκθκανπαραπάνω και πρζπει να είναι ανεξάρτθτθ από τθν oμάδα ςχεδίoυ.
Είναι ςθμαντικό θoμάδα ελζγχoυ να μθν ζρχεται ςε επαφι με τθν oμάδα ςχεδίoυ χωρίσ να
πρoθγθκείγραπτι ζγκριςθ τoυ υπεφκυνoυ τoυ πρoγράμματoσ. Ζχoντασ, όμωσ, τθν ζγκριςθ
τoυυπευκφνoυoι ςχεδιαςτζσ μπoρoφν ανά πάςα ςτιγμι κατά τθ διάρκεια τωνπρoκαταρκτικϊν
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και λεπτoμερϊν ςχεδίων να υπoβάλoυνπρoςωρινά ςχζδια ενόστμιματoσ ι oλόκλθρoυ τoυ
πρoγράμματoσ ςτθν oμάδα ελζγχoυ, ϊςτε να oλoκλθρωκείoπρoςωρινόσζλεγχoσoδικισ
αςφάλειασ. Oι oμάδεσ επιτρζπεται να ςυναντθκoφν εάνκεωρείται απαραίτθτθ θ εξιγθςθ των
πρoςωρινϊν ςχεδίων και ςυςτάςεων τθσ oμάδασςχεδιαςμoφ ςτθν oμάδα ελζγχoυ. Ρρόεδρoσ
αυτϊν των ςυνεδριάςεων μεταξφ τωνoμάδων είναι πάντα oυπεφκυνoσ τoυ πρoγράμματoσ. Θ
oμάδα ελζγχoυ, ςτθ ςυνζχεια,μπoρεί να απαιτιςει τθν τζλεςθ ςφνoψθσ ελζγχoυ για ζναν
πρoςωρινόζλεγχooδικισαςφάλειασ. Θ ςφνoψθ αυτι κα πρζπει να περιζχει όςo τo δυνατόν
περιςςότερα ςτoιχείααπό αυτά πoυ αναφζρoνται ςε μια πλιρθσ ςφνoψθ λoγιςτικoφ ελζγχoυ,
αν και πρoφανϊσδεν είναι δυνατό να παραςχεκoφν όλα τα ςτoιχεία τoυ καταλόγoυ ςτα αρχικά
ςτάδια τoυςχεδίoυ. Ανεξαρτιτωσ τθσ τζλεςθσ ι όχι τθσ ςφνoψθσπρoςωρινoφ ελζγχoυ
είναιαπαραίτθτθ θ δθμιoυργία μια πλιρoυσςφνoψθσ ελζγχoυ oδικισ αςφάλειασ από
ςτθνoμάδα ελζγχoυ ςτoτζλoσ τoυ πρϊτoυ ι τoυ δεφτερoυςταδίoυ τoυ ςχεδιαςμoφ
ςφμφωναπάντα με τα ςτoιχεία πoυ πρζπει να ζχει μια ςφνoψθ ελζγχoυ και πoυ ζχoυν
αναφερκείπαραπάνω. Oι όρoι ςτoυσ oπoίoυσ υπόκειται oπρoςωρινόσζλεγχoσoδικισ αςφάλειασ
καιπρζπει να ικανoπoιoφνται είναι:
 Θ εκάςτoτεoμάδα ελζγχoυ πρζπει να υπoβάλει ζκκεςθ όπoυ κα αναφζρoνται
ταπρoβλιματα και oι ςυςτάςεισ.
 Θ εκάςτoτεoμάδα ελζγχoυ πρζπει να περιoρίςει τισ εκκζςεισ τθσ ςε κζματα ςτoπλαίςιo
αυτισ τθσ oδθγίασ.
 Τα πρακτικά των ςυνεδριάςεων πoυ λαμβάνoυν χϊρα πρζπει να καταγράφoνται.
 Πλεσ oι επαφζσ μεταξφ των oμάδωνςυμπεριλαμβανoμζνων, τθσ κάκε υπoβoλιστoυ
ςχεδίoυ, των εκκζςεων τoυ πρoςωρινoφλoγιςτικoφ ελζγχoυ και τωνπρακτικϊν των
ςυνεδριάςεων, πρζπει να υπoβάλλoνται ςτoν υπεφκυνo τoυπρoγράμματoσ, ενϊ τα
αντίγραφα να φυλάςςoνται ςε ζνα αρχείoπρoςωρινoφελζγχoυ oδικισ αςφάλειασ. Θ
oμάδα ελζγχoυ είναι αρμόδια για τθ διατιρθςθ τoυπαραπάνω αρχείoυ και τθν
παράδoςθ τoυ ςτoν υπεφκυνo τoυ πρoγράμματoσ κατάτθν oλoκλιρωςθ τoυ
πρoκαταρκτικoφ ι λεπτoμερoφσςχεδίoυ.
 Oι ζλεγχoι oδικισ αςφάλειασ πρζπει να πραγματoπoιoφνται και ςτα τζςςεραςτάδια
αλλά και να αναφζρoνται.

3.2.3 Στάδια ελέγχων oδικήσ αςφάλειασ
Τα ςτάδια των ελζγχων oδικισ αςφάλειασ με βάςθ τθν oδθγία τoυ Θ. Βαςίλειoυ είναιτζςςερα
και ςε κάκε ζνα oι ελεγκτζσ ερευνoφν επί τόπoυ τθν περιoχι μελζτθσ, με τθβoικεια πινάκων ςε
μoρφιερωτθματoλoγίων πoυ αναφζρoυν όλα τα ςτoιχεία πoυπρζπει να εευνθκoφν ςε κάκε
ςτάδιo. Αναφoρικά τα ςτάδια των ελζγχων oδικισαςφάλειασ είναι :
Στάδιo 1: oλoκλιρωςθ τoυ πρoκαταρκτικoφςχεδίoυ
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Στάδιo 2: oλoκλιρωςθ τoυ λεπτoμερoφσςχεδίoυ
Στάδιo 3: oλoκλιρωςθ τθσ καταςκευισ και
Στάδιo 4: oζλεγχoσ τoυ oδικoφζργoυ μετά τθ διάκεςι τoυ ςτθν κυκλoφoρία
Τα ςχζδια βελτίωςθσ των εκνικϊν oδϊν πρζπει να ελζγχoνται και ςτα τζςςεραςτάδια. Εάν, για
oπoιoδιπoτελόγo, τoπρϊτoςτάδιo τoυ ελζγχoυ oδικισ αςφάλειασ δενζχει εφαρμoςτεί (αν για
παράδειγμα ζνα ςχζδιo είναι μιασ τζτoιασ κλίμακασ πoυ κανζναπρoκαταρκτικόςχζδιo δεν είναι
απαραίτθτo και τoόλo πρόγραμμα ζχει πρoχωριςειάμεςα ςτoλεπτoμερζσςχζδιo με τθ
ςυμφωνία τoυ υπεφκυνoυ τoυ oδικoφπρoγράμματoσ), τα ςτάδια 1 και 2 τoυ ελζγχoυ
ςυνδυάηoνται ςτoςτάδιo 2 καιαναφζρoνται ωσ ςτάδιo ½ τoυ ελζγχoυ. Σε περίπτωςθ πoυ
χρειαςτεί να γίνoυνoυςιϊδεισαλλαγζσ ςε ζνα ςχζδιo βελτίωςθσ εκνικϊν oδϊν πoυ ζχει ιδθ
ελεγχκεί, ι τo διάςτθμαπoυ πζραςε από τoν πρoθγoφμενoζλεγχo είναι μεγαλφτερo των πζντε
ετϊν, κα πρζπει ναεπαναλθφκoφν τα ςτάδια 1, ½ και 2. Σε περίπτωςθ, όμωσ, πoυ oι αλλαγζσ ςε
ζνα ςχζδιoβελτίωςθσ εκνικϊν oδϊν είναι ελάχιςτεσ , oζλεγχoσ πoυ επαναλαμβάνεται
λαμβάνειυπόψθ τoυ

μόνo

τα μεταβαλλόμενα ςτoιχεία τoυ

ςχεδίoυ. Τζλoσ,

εάν

τoςχζδιoβελτίωςθσ εκνικϊν oδϊν αλλάηει κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδoυ καταςκευισ,
ταςτoιχεία τoυ ςχεδίoυ πoυ ζχoυν ξαναςχεδιαςτεί κα πρζπει να υπoβλθκoφν εκ νζoυ
ςτoςτάδιo 2 τoυ ελζγχoυ oδικισ αςφάλειασ.
Ριo αναλυτικά, ςτoςτάδιo 1oι ζλεγχoι oδικισ αςφάλειασ εφαρμόηoνται κατά τθνoλoκλιρωςθ
τoυ πρoκαταρκτικoφςχεδίoυ πριν, όμωσ, τθν δθμoςίευςθ των τελικϊνςχεδίων πoυ αφoρoφν
τθν βελτίωςθ των εκνικϊν oδϊν. Αυτι είναι και θ τελευταίαπερίπτωςθ ςτθν oπoία μπoρoφν να
αυξθκoφνoι απαιτιςεισ των τμθμάτων τoυ εδάφoυσπoυ κα χρθςιμoπoιθκoφν, για αυτό και
είναι oυςιαςτικό να εξεταςτoφν πλιρωσoπoιαδιπoτε ηθτιματα oδικισ αςφάλειασ μπoρoφν να
ζχoυν ςχζςθ με τoζδαφoσ και τθχoριγθςθ αδειϊν πριν τθ δθμoςίευςθ των ςχεδίων ι τθν
χoριγθςθ τθσ ςυγκατάκεςθστoυ ςχεδιαςμoφ. Στoςτάδιo αυτό oζλεγχoσoδικισ αςφάλειασ
μπoρεί να επθρεάςεικεμελιϊδθ ηθτιματα όπωσ τθν επιλoγι τθσ χάραξθσ τoυ oδικoφ
πρoγράμματoσ, ταπρότυπα πoυ κα λθφκoφν υπόψθ ςτθν καταςκευι, oαντίκτυπoσ και θ
ςυνoχι τθσχάραξθσ με τoυπάρχoνπαρακείμενoδίκτυo και τθ κζςθ των διατoμϊν. Κατά
τθδιάρκεια τoυ πρϊτoυςταδίoυ όλα τα μζλθ των oμάδων πρζπει να επιςκεφτoφν μαηί καινα
ερευνιςoυν επί τόπoυ:
 τισ περιoχζσ πoυ ςυμμετζχoυν ςτα oδικά πρoγράμματα βελτίωςθσ των εκνικϊνoδϊν
και πoυ παρoυςιάηoυν μόνιμεσ αλλαγζσ ςτoυφιςτάμενo ςχεδιάγραμμα ιςτα
χαρακτθριςτικά γνωρίςματα των εκνικϊν oδϊν και
 τισ περιoχζσ όπoυ νζα oδικά πρoγράμματα ςυνδζoνται με τθν υπάρχoυςα εκνικιoδό.
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Στoςτάδιo 2oζλεγχoσ ενδιαφζρεται για τισ πιoλεπτoμερείσ πτυχζσ τoυ ςχεδίoυβελτίωςθσ
εκνικϊν

oδϊν.

Θ

oμάδα

ελζγχoυ

είναι

ςε

κζςθ

να

εξετάςει

τθ

λειτoυργία

τoυoδικoφπρoγράμματoσ, τθν επιλoγι τoυ ελζγχoυ τθσ κυκλoφoρίασ, τoυσ τφπoυσ και
τθγεωμετρία των διατoμϊν, των ευκυγραμμίςεων των oδoςτρωμάτων, τθν κάκετθ
καιoριηόντια χάραξθ, τισ πρoδιαγραφζσ και τισ απαιτιςεισ των αςφαλϊν oδικϊν τμθμάτων,τoυσ
κόμβoυσ και τoν πρoςδιoριςμό και αντιμετϊπιςθ των κινδφνων κατά μικoσ τoυδρόμoυ. Ακόμα
λαμβάνoνται υπόψθ o ςχεδιαςμόσ των διαςταυρϊςεων, θ κζςθ τωνςθμάτων και των
διακριτικϊν γνωριςμάτων των oδoςτρωμάτων και θ παρoχι φωτιςμoφ.Στoδεφτερoςτάδιo τoυ
ελζγχoυ πρζπει, επίςθσ, να γίνεται ανακεϊρθςθ των ηθτθμάτωνπoυ αναφζρoνται ςτθν ζκκεςθ
ελζγχoυ τoυ πρϊτoυςταδίoυ και όςα ηθτιματα δεν ζχoυνεπιλυκεί ικανoπoιθτικά πρζπει να
αναφζρoνται ξανά ςτθ δεφτερθ ζκκεςθ ελζγχoυ. Τζλoσ,oι περιoχζσ πoυ πρζπει να
επιςκζπτoνται όλα τα μζλθ των oμάδων είναι ίδιεσ με αυτζστoυ πρϊτoυςταδίoυ.
Στoςτάδιo 3oζλεγχoσ αναλαμβάνεται όταν τoςχζδιo βελτίωςθσ των εκνικϊν oδϊνείναι
oυςιαςτικά πλιρεσ και κατά πρoτίμθςθπρoτoφ να διατεκεί ςτθν κυκλoφoρία. Αυτόζχει ωσ
απoτζλεςμα τθν ελαχιςτoπoίθςθτόςo τoυ πικανoφκινδφνoυ για τoυσ oδικoφσχριςτεσ όςo και
τθσ δυςκoλίασ πoυ κα αντιμετϊπιηαν oι oμάδεσ ελζγχoυ αν διζςχιηανκαι μελετoφςαν τθν
περιoχι όντασ ανoιχτι ςτθν κυκλoφoρία Ππoυ αυτό δεν είναιεφικτό, γίνεται ςυμφωνία με τoν
υπεφκυνo τoυ πρoγράμματoσ, ζνταξθσ εναλλακτικϊνρυκμίςεων και αυτό oδθγεί ςτθν
πραγματoπoίθςθ τoυ ελζγχoυ ςε ζνα ςφντoμoχρoνικόδιάςτθμα μετά τoάνoιγμα τoυ
πρoγράμματoσ ςτθν κυκλoφoρία ι ςτθ φάςθ πoυ τoςχζδιo υπόκειται ςτoάνoιγμα τoυ ςτθν
κυκλoφoρίαΕντoφτoισ, όλα τα ςχζδια βελτίωςθσεκνικϊν oδϊν πρζπει να υπoβάλλoνται
ςτoςτάδιo 3 τoυ ελζγχoυ oδικισ αςφάλειασ τoπoλφ μζςα ςε ζνα μινα από τoάνoιγμα και τα
ηθτιματα πoυ πρoζκυψαν ςτθν ζκκεςθελζγχoυ τoυ δεφτερoυςταδίoυ πρζπει ν’ ανακεωρoφνται
και να εξετάηoνταιλεπτoμερζςτερα και ςτoτρίτoςτάδιo ελζγχoυ. Στoςτάδιo αυτό μερικά από τα
ςτoιχείαπoυ

μελετoφνται

είναι:

oι

κάκετεσ

και

oριηόντιεσ

χαράξεισ,

oι

ςχετικζσ

απoςτάςεισoρατότθτασ, τα ςτoιχεία διατoμισ, oτφπoσ και o αρικμόσ των χρθςτϊν τθσ oδoφ,
oιδυνατότθτεσ πρόςβαςθσ των χρθςτϊν ςτθν υπό μελζτθ περιoχι, τα ςιματα, o φωτιςμόσ,τα
παρακείμενα εμπόδια, πικανζσ κζςεισ ατυχθμάτων κ.λ.π. Oι ελεγκτζσ κατά τθνεξζταςθ τoυ
ςχεδίoυ βελτίωςθσ εκνικϊν oδϊν, ςε αυτό τoςτάδιo, για να μπoρoφν ναλάβoυν υπόψθ τισ
oπτικζσ γωνίεσ όλων των χρθςτϊν και να εξαςφαλίςoυν μια ευρεία καιπεριεκτικι άπoψθ,
μπoρoφν να oδθγιςoυν, να περπατιςoυν ι ακόμα και να κάνoυνκφκλoυσ κατά μικoσ τθσ
περιoχισ μελζτθσ. Ακόμθ oι ελεγκτζσ πρζπει να εξετάηoυν μαηίτθν περιoχι μελζτθσ τόςo κατά
τθ διάρκεια τθσ θμζρασ όςo και τθσ νφχτασ ϊςτε να είναιδυνατόσ oπρoςδιoριςμόσ ιδιαίτερων
κινδφνων πoυ εμφανίηoνται ςτoςκoτάδι, ενϊςθμαντικι είναι και θ εξζταςθ των
απoτελεςμάτων των διάφoρων καιρικϊν ςυνκθκϊνακραίων και μθ πoυ μπoρεί να εμφανιςτoφν
ςτθν

περιoχι.

Σε

αυτό

τoςτάδιoo

αρχθγόστθσ

ΕΜΜΑΝΟΥΘΛ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
09/01/2023 16:50:03 EET - 44.210.77.138

oμάδασ

ελζγχoυ

πρζπει

να
44

πρoςκαλζςειαντιπρoςϊπoυσ τθσ αςτυνoμίασ και τoνυπεφκυνo τθσ ςυντιρθςθσ για να
ςυνoδεφςoυν τθν oμάδα ελζγχoυ και να τθσ εκφζρoυντισ απόψεισ τoυσ. Για τθν
θμερoμθνίααυτισ τθσ ςυνάντθςθσ, όμωσ, o αρχθγόσ τθσoμάδασ ελζγχoυ πρζπει να ενθμερϊςει
τoν υπεφκυνo τoυ πρoγράμματoσ. Θ βoικεια αυτιτων αντιπρoςϊπων τθσ αςτυνoμίασ και των
αρμoδίων τθσ ςυντιρθςθσ είναι δυνατόν ναδoκεί και κατά τθ διάρκεια των ςταδίων 1 και 2 τoυ
ελζγχoυ, αν βζβαια o αρχθγόσ τθσoμάδασ ελζγχoυ τo κεωριςει ωφζλιμo. O αρχθγόσ, τζλoσ, τθσ
oμάδασ ελζγχoυ πρζπει ναςυηθτιςει με τoν υπεφκυνo τoυ πρoγράμματoσ oπoιεςδιπoτε
αλλαγζσ πρoτείνoνται ςεαυτι τθ φάςθ για να δϊςoυν τoςυντoμότερo δυνατόν τθν ευκαιρία
εκτζλεςθσ τωντρoπoπoιιςεων πριν τoάνoιγμα ςτθν κυκλoφoρία. Αυτό ζχει ωσ απoτζλεςμα να
υπάρχειζνα

αςφαλζςτερo

εργαςιακό

περιβάλλoν

για

τo

εργατικό

δυναμικό

και

ναελαχιςτoπoιoφνταιoι κακυςτεριςεισ ςτθν κυκλoφoρία.
Πςoν αφoρά τoςτάδιo 4 τoυ ελζγχoυ θ oργάνωςθ επιτιρθςθσ είναι αυτι πoυαναλαμβάνει τθν
διαδικαςία ελζγχoυ των ατυχθμάτων πoυ πρoκαλoφνται ςτα ςχζδιαβελτίωςθσ εκνικϊν oδϊν
πoυ ζχoυν υπoβλθκεί ςε ελζγχoυσoδικισ αςφάλειασ. Μετά τθνπαραχϊρθςθ τoυ ςχεδίoυ
βελτίωςθσ εκνικϊν oδϊν ςτθν κυκλoφoρία και κατά τθδιάρκεια τoυ πρϊτoυζτoυσ πρζπει να
γίνεται καταχϊρθςθ τoυ αρικμoφ των ατυχθμάτωνκαι των τραυματιςμϊν πoυ πρoκαλoφνται,
ϊςτε να πρoςδιoριςτoφν τυχϊν πρoβλιματακαι να γίνoυνoι κατάλλθλεσ διoρκωτικζσ
επεμβάςεισ. Στα ςτάδια 3 και 4ςυγκαταλζγoνταιoι λειτoυργικoί ζλεγχoι oδικισ αςφάλειασ
αναφoρά των oπoίων ζγινεςτoπρoθγoφμενoκεφάλαιo.

3.3Oδηγία Η.Π.Α.
3.3.1 Γενικά
Θ oδθγία αυτι πρoζκυψε από εμπειρίεσ πoυ ζχoυν απoκτθκείτόςo ςτισ Θ.Ρ.Α όςoκαι ςε άλλεσ
χϊρεσ, εκδόκθκε από τθν Oμoςπoνδιακι Διεφκυνςθ Αυτoκινθτoδρόμωντων Θ.Ρ.Α. και ςτoχεφει
ςτθν παρoυςίαςθ των βαςικϊν αρχϊν των ελζγχων

oδικισαςφάλειασ,

ϊςτε

να

ενκαρρυνκoφνoι δθμόςιεσ αντιπρoςωπίεσ και να τoυσ εφαρμόηoυνωσ τμιμα τθσ κακθμερινισ
πρακτικισ τoυσ. Oκαλφτερoστρόπoσ να ςτεφκoφν μεεπιτυχία oι ζλεγχoι oδικισ αςφάλειασ από
τα μζλθ πoυ κα ςυμμετζχoυν ςε αυτoφσ είναι θαρχικι διευκζτθςθ ενόσ ι περιςςότερων
πιλoτικϊν ζργων από τα ίδια άτoμα και αυτόγιατί με αυτόν τoν τρόπo κα μπoρζςoυν να
απoκτιςoυνγριγoρα τθν κατάλλθλθεμπειρία και να κατανoιςoυν τθν όλθ διαδικαςία των
ελζγχων oδικισ αςφάλειασ. Θδιεξαγωγι των πιλoτικϊν ελζγχων περιλαμβάνει τα εξισ βαςικά
βιματα:


Τθν απόκτθςθ διoικθτικισ δζςμευςθσ.



Τoν διoριςμό ενόσ ςυντoνιςτι των ελζγχων, ooπoίoσ απαιτείται να ζχει καλιγνϊςθ τθσ
όλθσ διαδικαςίασ και εμπειρία ςτθν εφαρμoςμζνθ μθχανικι oδικισαςφάλειασ ι τo
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ςχεδιαςμό εκνικϊν oδϊν αλλά και να μπoρεί να διαχειριςτεί μιαoμάδα
πoλλαπλϊνδιαφoρετικϊνειδικoτιτων.


Τθν επιλoγι των πιλoτικϊν ζργων πoυ είναι να διεξαχκoφν από όλα ταδιαφoρετικά
ςτάδια τoυ κφκλoυ ηωισ των εκνικϊν oδϊν όπωσ π.χ ςτoνπρoκαταρκτικό και
λεπτoμερι ςχεδιαςμό, τθν καταςκευι κ.α.



Τθν επιλoγι των κατάλλθλων oμάδων ελζγχoυ.



Τθν κατάρτιςθ των oμάδων ελζγχoυ και τoυ υπόλoιπoυπρoςωπικoφ πoυ είναινα λάβει
μζρoσ ςτoυσ ελζγχoυσ και



Τθν ςυλλoγι των πλθρoφoριϊν πoυ απαιτoφνται για να διεξαχκoφνoι ζλεγχoι.

Ραρόλα τα πλεoνεκτιματα πoυ φζρoυνoι ζλεγχoι, μερικζσ πoλιτείεσ των Θ.Ρ.Α.
καιτoπικζσαντιπρoςωπίεσ είναι διςτακτικζσ ςτθν εκπόνθςθ ελζγχων κακϊσ oι εκκζςειστoυσ,
πoυ ςυντάςςoνται ςτoτζλoσ, μπoρoφν να χρθςιμoπoιθκoφν ενάντια των πoλιτειϊνκαι
αντιπρoςωπιϊν ςε δίκεσ για απoηθμιϊςεισ από τρoχαία πoυ ζχoυν πρoκλθκεί μετάτθν
διεξαγωγι των ελζγχων. Για αυτόν τoν λόγo μερικζσ πoλιτείεσ, όπωσ τo Κάνςασ καιθ Αϊόβα,
υπoβάλλoυν εκκζςεισ με τα απoτελζςματα των ελζγχων αλλά μόνo για τθχριςθ τoυ
πρoςωπικoφ και δεν είναι διακζςιμεσ ςτoκoινό ι ςτoυσ δικθγόρoυσ πoυαντιπρoςωπεφoυν τισ
αξιϊςεισ ενάντια ςτoκράτoσ.

3.3.2 Διαδικαςία ελέγχων oδικήσ αςφάλειασ
Υπάρχoυν πoικίλoιρόλoι και ευκφνεσ για όλα τα ςυμβαλλόμενα μζρθ πoυςυμμετζχoυν ςτoυσ
ελζγχoυσ, πoυ μπoρoφν και να πoικίλλoυν ςθμαντικά από μιαoργάνωςθ ςε άλλθ. Ριo
ςυγκεκριμζνα, τα άτoμα πoυ λαμβάνoυν μζρoσ ςτoυσ ελζγχoυσείναι:


Oυπεφκυνoσφoρζασ τoυ oδικoφ πρoγράμματoσ πoυ είναι αντιπρόςωπoσ τoυκράτoυσ ι
τoυ τoπικoφτμιματoσ εκνικϊν oδϊν και oφείλει να είναι ςίγoυρoσ γιατo αν πλθρoφνoι
ζλεγχoι όλα τα βαςικά ςτoιχεία όπωσ τθν τυπικότθτα, τθ χριςθμιασ καταρτιςμζνθσ και
ανεξάρτθτθσ oμάδασ πoλλαπλϊνειδικoτιτων και τoνςυνυπoλoγιςμό όλων των πικανϊν
oδικϊν χρθςτϊν ςτoν παράγoντα τθσ oδικισαςφάλειασ. Ακόμα είναι υπεφκυνoσ για τθν
όλθ oργάνωςθ τoυ πρoγράμματoσ,τθν τζλεςθ των ςυνεδριάςεων, τθν παρoυςίαςθ των
πρoβλθμάτων και τωνπρoτεινόμενων λφςεων, τθ διαμόρφωςθ ενόσ υγιoφσ
περιβάλλoντoσ

και

τθνδιευκζτθςθ

των

τυχϊν

ςυγκρoφςεων

μεταξφ

των

oμάδωνςχεδίoυ και ελζγχoυ.


O αρχθγόσ τθσ oμάδασ ςχεδίoυ πoυ ζχει τoν ςθμαντικότερoρόλoδεδoμζνoυ ότιείναι
τoςθμείo επαφισ τoυ υπεφκυνoυφoρζα με όλεσ τισ ςχετικζσδραςτθριότθτεσ των
ελζγχων. Επίςθσ oφείλει να εξθγιςει ςτθν oμάδα ςχεδίoυ τθςθμαςία τθσ διαδικαςίασ
ελζγχoυ, και να βεβαιϊςει τoυσ μελετθτζσ ότι oι ζλεγχoιδεν διεξάγoνται για να
ελεγχκεί θ απόδoςθ ι να επικρικoφνoι πρoςπάκειεσ τωνυπόλoιπων ατόμων. Τζλoσ
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ζνασ από τoυσ κφριoυσρόλoυσ τoυ είναι να παρζχειςτθν oμάδα ελζγχoυ τισ κατάλλθλεσ
πλθρoφoρίεσ (τoν πρoγραμματιςμό τθσμελζτθσ, τα ςχζδια, τισ αερoφωτoγραφίεσ, τα
περιβαλλoντικά ζγγραφα, κ.α.)


Θ oμάδα ελζγχoυ πoυ oφείλει να καταλάβει τισ πoλιτικζσ και τισ παραμζτρoυστων
ελζγχων και να υπoβάλει ζκκεςθ ςχετικά με όλα τα πρoβλιματα αςφάλειασπoυ ζχoυν
πρoςδιoρίςει, ακόμα κι αν τα ςτoιχεία μπoρεί να κεωρθκoφναμφιςβθτoφμενα. O
αρικμόσ των μελϊν τθσ oμάδασ εξαρτάται από τoμζγεκoσ καιτισ απαιτιςεισ τoυ
πρoγράμματoσ, ϊςτε να επικρατεί ζνα κλίμα επoικoδoμθτικισςυνεργαςίασ. Στθ
ςυνζχεια θ oμάδα ελζγχoυ πρζπει να είναι ανεξάρτθτθ από τθνoμάδα ςχεδίoυ και να
απoτελείται από άτoμα με πoικίλεσ γνϊςεισ και ικανότθτεστόςo ςτoςχζδιoόςo και ςτθν
καταςκευι. Και ςε αυτι τθν oμάδα υπάρχει και oαρχθγόσ αυτισ ooπoίoσ ζχει τθν
μεγαλφτερθ και λεπτoμερζςτερθ εμπειρία αλλάκαι τθ δυνατότθτα να επικoινωνεί με
τθν oμάδα ςχεδίoυ και τoν υπεφκυνoφoρζατoυ πρoγράμματoσ. Πςoν αφoρά τθν
περαιτζρω εκπαίδευςθ τθσ oμάδασ ελζγχoυγίνoνταικάπoια ςεμινάρια και μακιματα
τόςo από πανεπιςτιμια όςo και απόαντιπρoςωπίεσ όπωσ θ Oμoςπoνδιακι Διεφκυνςθ
Αυτoκινθτoδρόμων FHWA ςταoπoία μπoρεί να πάρει μζρoσ, ενϊ παράλλθλα είναι
δυνατι και θ ςυμμετoχι τθσςε φόρoυμ τoυ διαδικτφoυ πoυ παρζχoνταιoι ςχετικζσ
oδθγίεσ και τα απαραίτθταζγγραφα.Oι ζλεγχoι oδικισ αςφάλειασ είναι δυνατόν να
διεξαχκoφν πριν ξεκινιςει θκαταςκευι τoυ oδικoφ πρoγράμματoσ, κατά τθ διάρκεια
τθσ καταςκευισ και μετά τoτζλoσ τθσ καταςκευισ τoυ ζργoυ. Ρριντo ξεκίνθμα τθσ
καταςκευισoι ζλεγχoι μπoρoφννα πραγματoπoιθκoφν:

 Στoςτάδιo τoυ ςχεδιαςμoφ και πρoγραμματιςμoφ τoυ ζργoυ όπoυ oιπλθρoφoρίεσ πoυ
παρζχoνται είναι λιγoςτζσ αλλά oι πρoτάςεισ μπoρoφν ναπεριλαμβάνoυν ςθμαντικζσ
και χαμθλoφκόςτoυσ αλλαγζσ ςε κζματα όπωσ θεπιλoγι τθσ χάραξθσ τoυ ζργoυ, των
διατoμϊν τoυ, τα ςτάδια καταςκευισ τoυκαι θ δθμιoυργίαπεηόδρoμων ι
πoδθλατoδρόμων.
 Στoςτάδιo τoυ αρχικoφςχεδίoυ πoυ ςε αυτι τθ φάςθ τα ςχζδια είναιoλoκλθρωμζνα
κατά 30-40% και για αυτό χρειάηεται να περιζχoυνικανoπoιθτικζσπλθρoφoρίεσ όπωσ τισ
διαςτάςεισ των χαρακτθριςτικϊνςτoιχείων τθσ oδoφ. Σε αυτι τθ φάςθ, τα ςχζδια
μπoρoφν να παρoυςιάςoυνμόνoγενικζσ λεπτoμζρειεσ ςχετικά με τθν χάραξθ και τo
ςχεδιάγραμμα τoυ δρόμoυμαηί με τισ χαρακτθριςτικζσ τoυ διατoμζσ, ενϊ ςθμαντικό
ρόλo παίηει και ζνασχάρτθσ τθσ ευρφτερθσ περιoχισ πoυ μπoρεί να παρoυςιάςει τα
κάκεταπεριγράμματα, τισ κoίτεσ και τoυσ υπάρχoντεσδρόμoυσ, τισ δoμζσ και τισ
γραμμζσιδιoκτθςίασ. Θ oμάδα ελζγχoυ ςε αυτό τoςθμείo πρζπει να δει πϊσ
θπρoγραμματιςμζνθoδικι βελτίωςθ κα δζςει μζςα ςτoυπάρχoνoδικόδίκτυo καινα
εξετάςει πόςo αςφαλζσ κα είναι τoςχζδιo ςτθν πρooπτικι των διαφoρετικϊνoδικϊν
χρθςτϊν. Ρρζπει, ακόμα, να εξετάςει τισ επικρατoφςεσκλιματoλoγικζσςυνκικεσ, τθν
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περιβάλλoυςα βλάςτθςθ, και τθν τoπoγραφία. Oι αλλαγζσ πoυπρoτείνoνται αφoρoφν
κυρίωσ τισ διαςτάςεισ τθσ oδoφ, τυχϊν εξωραϊςμoφσ, τθνoρατότθτα, τα απoχετευτικά
δίχτυα και τθν πρόςβαςθ ςτo ζργo. Γενικά, με τθνεφαρμoγι των λoγιςτικϊν ελζγχων
ςτo αρχικό ςτάδιo τoυ ςχεδίoυ:
1. απoφεφγεται θ ςπατάλθ χρόνoυ και κόπoυ από τoν επαναςχεδιαςμό
κάπoιωνςτoιχείων ςτα μετζπειτα ςτάδια,
2. εξαςφαλίηεται

ότι

oπαράγoντασ

τθσ

αςφάλειασ

δεν

επθρεάηεται

ότανπαρατθρείται ςτoςχζδιo απόκλιςθ ι χαμθλά επίπεδα πρoτφπων
3. κακoρίηεται αν ικανoπoιoφνταιoι ανάγκεσ όλων των χρθςτϊν τθσ oδoφ.
 Στoςτάδιo τoυ λεπτoμερoφσςχεδίoυ πoυ ςε αυτι τθ φάςθ τα ςχζδια είναι κατά60-80%
oλoκλθρωμζνα. Αυτό τoςτάδιo είναι αρκετά κρίςιμoδεδoμζνoυ ότιείναι θ τελευταία
ευκαιρία τθσ oμάδασ ελζγχoυ να ανακεωριςει τoςχζδιoπρoτoφ αυτό oριςτικoπoιθκεί
και αρχίςει θ καταςκευι. Oι χάρτεσ πoυ δίνoνταιςτθν oμάδα ελζγχoυ πρζπει να είναι
μεγάλθσ κλίμακασ ϊςτε να ζχoυν τθδυνατότθτα να παρατθριςoυν κάκε λεπτoμζρεια.
Oι πρoτεινόμενεσ αλλαγζσείναι ακριβζσ, χρoνoβόρεσ και αφoρoφν κυρίωσ λεπτoμζρειεσ
τoυ πρoγράμματoσόπωσ τθν τoπoκζτθςθςθματoδότθςθσ, πινακίδων και ςτθκαίων
αλλά και τθναλλθλεπίδραςθ των ςτoιχείων τoυ ςχεδίoυ με τoπαρακείμενooδικόδίκτυo
.
Κατά τθ διάρκεια τθσ καταςκευισ τoυ ζργoυ είναι δυνατόν να γίνoυν τρεισδιαφoρετικoί
ζλεγχoι. Αρχικά λαμβάνoυν χϊρα oι ζλεγχoι πoυ εξαςφαλίηoυν τθν επαρκιεξζταςθ τθσ
αςφάλειασ των ηωνϊν εργαςίασ τoυ πρoγράμματoσ. Σε αυτι τθν περίπτωςθθ oμάδα ελζγχoυ
oφείλει

να

είναι

πρoςεκτικι

και

να

αξιoλoγιςει

τθν

αςφάλεια

όλωντων

πρoςωρινϊνoδoςτρωμάτων και των περιoχϊν μετάβαςθσ. Ρρζπει, ακόμα, ναεξετάςει τθν
καταλλθλότθτα όλων των ςυςκευϊν ελζγχoυ τθσ κυκλoφoρίασ και να είναιεν γνϊςει
oπoιωνδιπoτεςυγκρoυόμενωνπλθρoφoριϊν δίνoνται ςτoυσ oδικoφσ

χριςτεσαπό τoυσ

μόνιμoυσ ι/και πρoςωρινoφσελζγχoυσ τθσ κυκλoφoρίασ. Στθ ςυνζχειαδιεξάγoνται ζλεγχoι πoυ
ζχoυν ωσ απoτζλεςμα τoν πρoςδιoριςμό απρόβλεπτωνπρoβλθμάτων και τθν αλλαγι τoυ
ςχεδίoυ τoυ ζργoυ κατά τθ διάρκεια τθσ καταςκευιστoυ. Τζλoσ είναι oι ζλεγχoι πoυ
γίνoνταιλίγo πριν δoκεί τo ζργo ςτθν κυκλoφoρία καιείναι πoλφςθμαντικoί κακϊσ είναι θ
πρϊτθ φoρά πoυ μπoρoφν oι ελεγκτζσ ναπερπατιςoυν τo ζργoτόςo τθν θμζρα όςo και τθν
νφχτα και να εντoπίςoυν από κoντάτυχϊν ατζλειεσ και πρoβλιματα.Σκoπόσ των ελζγχων αυτϊν
είναι:
1. να πρoςδιoριςτoφν και να αντιμετωπιςκoφν όλα τα ηθτιματα αςφάλειασ,ακόμα και
αυτά πoυ δεν εντoπίςκθκαν ςε πρoθγoφμενoυσελζγχoυσ,
2. να αξιoλoγθκεί θ αςφάλεια των oδικϊν χαρακτθριςτικϊν πoυ δεν είναιεμφανι ι δεν
υπoδεικνφoνται ςτoλεπτoμερζσςχζδιo,
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3. να κακoρίςει αν ζχoυν λθφκεί υπόψθ oι ανάγκεσ όλων των χρθςτϊν τθσoδoφ,
4. να επιβεβαιωκεί ότι ζχoυν απoμακρυνκεί από τo τμιμα τθσ oδoφ πoυκαταςκευάςτθκε
oπoιoδιπoτεπρoςωρινό

ςφςτθμα

ςθματoδότθςθσ,πρoςωρινιςθματoδότθςθπεηoδρoμίων,

εξoπλιςμόσ

και

υλικάκαταςκευισ, εμπόδια, περιφράξεισ και απoρρίμματα και
5. ανακεωρθκεί από πρϊτo χζρι θ αλλθλεπίδραςθ των διάφoρωνςτoιχείων τoυ oδικoφ
πρoγράμματoσ με τoυπόλoιπooδικόδίκτυo.
Oι τελευταίoι ζλεγχoι διεξάγoνται μετά τθν παράδoςθ τoυ ζργoυ ςτθν κυκλoφoρία, ςεoδικά
τμιματα αυτoφ πoυ ζχoυν πρoκλθκεί ατυχιματα ι ςε αυτά πoυ αμφιςβθτείται θαςφάλεια
τoυσ και είναι γνωςτoί και ωσ λειτoυργικoί ζλεγχoι oδικισ αςφάλειασ. Σε αυτιτθν περίπτωςθ
ςτισ επί τόπoυ επικεωριςεισ τθσ oμάδασ ελζγχoυ ερευνϊνται όλα ταχαρακτθριςτικά
γνωρίςματα τόςo των oδoςτρωμάτωνόςo και παρακείμενα αυτϊν και oιτoπικζσ ςυνκικεσ
(τoζντoνo φωσ, θ oρατότθτα τθν νφχτα, παρακείμενεσ χριςεισεδάφoυσ, κ.λπ.) και παρζχoντα
ςτoιχεία όπωσ:
 χάρτεσ πoυ πρζπει να αναγράφoυν αν απεικoνίηoυν τθνυπάρχoυςα κατάςταςθ,
 ζρευνεσ πoυ ζχoυν διεξαχκεί για παλαιότερα ατυχιματα,
 τα ςτoιχεία τoυ ατυχιματoσ (τoπoκεςία, τφπoσατυχιματoσ καιδριμφτθτα),
 ςτoιχεία πoυ αφoρoφν τθν ταχφτθτα και τoυσ φόρτoυσ τoυ oδικoφτμιματoσ,
 πρoθγoφμενεσ εκκζςεισ ελζγχων και
 υπάρχoυςεσ πoλιτικζσ, πρότυπα και oδθγίεσ.
Oι ζλεγχoι αυτoί μπoρoφν να εφαρμoςτoφν ςε ςυγκεκριμζνεσ κζςεισ τoυ oδικoφδικτφoυ,ςε
oλόκλθρα τμιματα εκνικϊν oδϊν ι αυτoκινθτoδρόμων αλλά ακόμα και για ζναςυγκεκριμζνo
χαρακτθριςτικό ςτoιχείo ενόσ τμιματoσ τoυ oδικoφδικτφoυ. Ταπλεoνεκτιματά τoυσ είναι ότι θ
oμάδα ελζγχoυ δεν παρατθρεί μόνo τα διάφoρα oδικάχαρακτθριςτικά και τθν αλλθλεπίδραςι
τoυσ με τoυπόλoιπooδικόδίκτυo αλλά και τθνςυμπεριφoρά των χρθςτϊν ςτισ διάφoρεσ
δυνατότθτεσ τθσ oδoφ. Ζτςι πρoςδιoρίηoνταικαλφτερα oι δυςκoλίεσ πoυ αντιμετωπίηoυνoι
τρωτoίoδικoί χριςτεσ (π.χ. θλικιωμζνoιoδθγoί ι πεηoί, πεηoί με oπτικι αναπθρία, παιδιά) και oι
παρατυπίεσ των oδθγϊν (π.χ.υπερβoλικι ταχφτθτα, παραβάςεισ κόκκινoυςθματoδότθ) και
πρoτείνoνται λφςεισ πoυβαςίηoνται ςτθν εκπαίδευςθ των χρθςτϊν τθσ oδoφ. Τζλoσ ζνα
άλλoπλεoνζκτθμα τωνελζγχων αυτϊν είναι θ δυνατότθτα παρατιρθςθσ και επιςκευισ ηθμιϊν
πoυ

ζχoυνυπoςτεί

τμιματα

και

φυςικά

ςτoιχεία

παραπλεφρωσ

τθσ

oδoφ

από

πρoθγoφμεναατυχιματα όπωσ ςτθκαία, πινακίδεσ, δζντρα, παραπετάςματα και φπαρξθ
ςπαςμζνωνγυαλιϊν και λαδιϊν ςτooδόςτρωμα.
Πςoν

αφoρά

τθ

διαδικαςία

πραγματoπoίθςθσ

ελζγχων

απoτελείται

από

oχτϊ

βιματα.Στoπρώτo βιμα γίνεται θ επιλoγι τoυ oδικoφζργoυ ι τoυ υφιςτάμενoυδρόμoυ
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ςτooπoίo κα εφαρμoςτoφνoι ζλεγχoι oδικισ αςφάλειασ και ζπειτα oκάτoχoστoυ ζργoυ
κακoρίηει με ςαφινεια τισ παραμζτρoυσ με βάςθ τισ oπoίεσ κα oλoκλθρωκoφνoι ζλεγχoι αυτoί.
Oι παράμετρoιαυτoί πρζπει να κακoρίηoυν τo ςκoπό τoυ ζργoυ, τθνόλθ διαδικαςία
oλoκλιρωςισ τoυ, τισ απαιτιςεισ των ατόμων πoυ λαμβάνoυν μζρoσςτoυσ ελζγχoυσ, τα
κακικoντα των ελεγκτϊν, τα περιεχόμενα και τθ δoμι των εκκζςεωντων ελζγχων και τισ
αναμενόμενεσ απαντιςεισ των εκκζςεων. Oυπεφκυνoσφoρζασ τoυπρoγράμματoσ μαηί με τoν
αρχθγό τθσ oμάδασ ελζγχoυ κακoρίηoυν τoν αρικμό, τισαπαιτιςεισ και τα πρoςόντα των
ελεγκτϊν ανάλoγα με τoν τφπoδυςκoλίασ τoυπρoγράμματoσ. Ακόμα είναι υπεφκυνoι ςτoν
πρoςδιoριςμότόςo των θμερoμθνιϊν ςτισoπoίεσ κα πρζπει να παρoυςιαςτoφν τα
ςυμπεράςματα των επί τόπoυ επικεωριςεων τωνελεγκτϊν και να πρoετoιμαςτoφνoι εκκζςεισ
των ελζγχων με τισ τελικζσ απαντιςεισ όςoκαι τθσ αντίςτoιχθσδoμισ αυτϊν.
Δεφτερo βιμα είναι θ επιλoγι τθσ oμάδασ ελζγχoυ από τoν υπεφκυνoφoρζα τoυζργoυ. Τα
μζλθ τθσ oμάδασ μπoρoφν να πρoζρχoνται από τoν κρατικόαντιπρόςωπo πoυ ανζλαβε τooδικό
πρόγραμμα ι από άλλoνανεξάρτθτoαντιπρόςωπoαλλά και από διάφoρεσ εξωτερικζσ πθγζσ.
Ανεξάρτθτα από τo πoυ πρoζρχεται θ oμάδαελζγχoυ κα πρζπει να είναι ανεξάρτθτθ και να μθν
κατευκφνεται από τoν υπεφκυνoφoρζα τoυ ζργoυ. Τα μζλθ τθσ oφείλoυν να είναι αμερόλθπτα
και δεν επιτρζπεται ναςυμμετζχoυν ςτθ διαδικαςία τoυ ςχεδίoυ τoυ πρoγράμματoσ. Ακόμα
πρζπει ναδιακζτoυν ζνα υπόβακρo ςε κζματα oδικισ αςφάλειασ, διαδικαςιϊν oδικισ
κυκλoφoρίασκαι oδικoφςχεδίoυ. Ρoλφ ςθμαντικό πρoτζρθμα είναι και θ αντίλθψθ
τθσαλλθλεπίδραςθσ των ανκρϊπινων παραγόντων ςτooδικό πρόγραμμα. Τoυλάχιςτoν
ζναμζλoσ πρζπει να είναι ανεξάρτθτoσ τoπικόσαντιπρόςωπoσ, ενϊ o αρχθγόσ τθσ
oμάδασoφείλει να κατανoείλεπτoμερϊσ όλθ τθ διαδικαςία των ελζγχων, να μπoρεί να
θγθκείκαι να είναι επικoινωνιακόσ κακϊσ είναι oςυνδετιριoσκρίκoσ τθσ oμάδασ ελζγχoυ μετoν
υπεφκυνoφoρζα τoυ πρoγράμματoσ και τθν oμάδα ςχεδίoυ. Τo τελικό μζγεκoσ τθσoμάδασ
εξαρτάται από τθν πoλυπλoκότθτα και τθ δυςκoλία τoυ ζργoυ. Ανάλoγα με τισαπαιτιςεισ τoυ
oδικoφ πρoγράμματoσ μπoρεί να χρειαςτεί και θ ςυμμετoχι επιπλζoνατόμων είτε για τθ
ςυντιρθςθ τoυ ζργoυ είτε για τθν αντιμετϊπιςθ εξειδικευμζνωνκεμάτων όπωσ τθ διζλευςθ
πεηϊν, πoδθλάτων και εμπoρικϊνoχθμάτων, τθνεγκατάςταςθ ευφυϊν ςυςτθμάτων μεταφoράσ
αλλά και τo ςχεδιαςμό ειδικϊνεγκαταςτάςεων όπωσ γζφυρεσ, ςιραγγεσ, ςφνκετεσ
δoμζσαυτoκινθτoδρόμων κ.ά.Συνoπτικά τα άτoμα πoυ χρειάηεται να απαρτίηoυν τθν oμάδα
ελζγχoυ είναι:
 o ειδικόσ ςε κζματα oδικισ αςφάλειασ, ooπoίoσ πρζπει να κατανoεί τoυσπαράγoντεσ
πoυ μπoρoφν να πρoκαλζςoυν ατυχιματα και να είναι ςε κζςθνα τoυσ εξαλείψει.
 o μθχανικόσ των διαδικαςιϊν oδικισ κυκλoφoρίασ, ooπoίoσoφείλει ναγνωρίηει ό,τι
ςχετίηεται με τισ κυκλoφoριακζσ ρoζσ, τα αίτια πoυπρoκαλoφν τθ ςυμφόρθςθ, τθ ςχζςθ
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μεταξφ τθσ ικανότθτασ και τθσαπαίτθςθσ τθσ κυκλoφoρίασ αλλά και τθν κατάλλθλθ
τoπoκζτθςθ καιχριςθ τθσ oριηόντιασ και κάκετθσ ςθματoδότθςθσ.
 o μθχανικόσ τoυ oδικoφςχεδίoυ, ooπoίoσ είναι απαραίτθτo να γνωρίηει τατoπικά
πρότυπα ςτα oπoία βαςίηεται τooδικόςχζδιo και τo πϊσ μπoρoφντα χαρακτθριςτικά
γνωρίςματα τθσ oδoφ να επθρεάςoυν τθν αςφάλειαόλων των χρθςτϊν τθσ oδoφ.
 ζνα τoπικό πρόςωπo επαφϊν, πoυ κυρίωσ είναι ζνασ αςτυνoμικόσ, τooπoίo πρζπει να
είναι εξoικειωμζνo με τθν εκάςτoτεπεριoχι και ταηθτιματα oδικισ αςφάλειασ αυτισ.
 άτoμα άλλων ειδικoτιτων πoυ εξειδικεφoνται ςτθν επιρρoι τωνανκρϊπινων
παραγόντων ςτooδικό πρόγραμμα, ςτθ ςυντιρθςθ κ.τ.λ.
Επόμενo βιμα τθσ διαδικαςίασ ελζγχων oδικισ αςφάλειασ είναι θ πρϊτθ ςυνάντθςθτoυ
υπεφκυνoυφoρζα τoυ πρoγράμματoσ, τθσ oμάδασ ςχεδίoυ και τθσ oμάδασ ελζγχoυ.Στόχoσ
αυτισ τθσ ςυνάντθςθσ είναι να παραδoκoφν όλεσ oι ςχετικζσ πλθρoφoρίεσ ςτθνoμάδα ελζγχoυ,
oι oπoίεσπoικίλoυν ανάλoγα με τoςτάδιo των ελζγχων, ναανακεωρθκoφν και να αναλυκoφν
τoπεδίo και oι ςτόχoι τoυ oδικoφ πρoγράμματoσ, ναςυμφωνθκεί ζνα ςχεδιάγραμμα δράςεων
πoυ κα ακoλoυκθκoφν για τθν oλoκλιρωςθ τoυζργoυ, να oργανωκoφνoι γραμμζσ επικoινωνίασ
μεταξφ τoυ υπεφκυνoυφoρζα τoυπρoγράμματoσ, τθσ oμάδασ ςχεδίoυ και τoυ αρχθγoφ τθσ
oμάδασ ελζγχoυ και νακoινoπoιθκoφνoι ευκφνεσ των εκπρoςϊπων. Στθ ςυνεδρίαςθ αυτι o
αρχθγόσ τθσ oμάδασελζγχoυ χρειάηεται να παρζχει μια επιςκόπθςθ τθσ διαδικαςίασ πoυ κα
ακoλoυκιςει θoμάδα, ςυμπεριλαμβανoμζνθσ και τθσ μεκόδoυ πoυ κα χρθςιμoπoιθκεί για τθν
πoιoτικιαξιoλόγθςθ τθσ ζκταςθσ των πρoβλθμάτων oδικισ αςφάλειασ. Θ oμάδα ςχεδίoυ με
τθςειρά τθσ oφείλει να ενθμερϊςει τθν oμάδα ελζγχoυ για τα κριτιρια, τα πρότυπα καιτoυσ
περιoριςμoφσ με βάςθ τα oπoία πρoζκυψαν τα εκάςτoτε ςχζδια αλλά και για
τααπoτελζςματαπρoθγoφμενων ελζγχων (παρζχoνταστόςo τισ εκκζςεισ λoγιςτικϊνελζγχων όςo
και τισ απαντιςεισ αυτϊν).
Για τoυσ ελζγχoυσ πoυ διεξάγoνται πριν τθνκαταςκευι τoυ oδικoφ πρoγράμματoσ και κατά τθ
διάρκεια αυτισ πρζπει να παρζχoνταιςτθν oμάδα ελζγχoυ oι παράμετρoι και oι πρoδιαγραφζσ
τoυ ςχεδίoυ, τα ςτoιχεία πoυαφoρoφν τθν κυκλoφoρία και τα περιβαλλoντικά χαρακτθριςτικά
και oπoιαδιπoτε άλλαζγγραφα παρoυςιάηoυν τoπρoτεινόμενooδικόςχζδιo ι βελτίωςθ. Θ
oμάδα ελζγχoυμπoρεί επίςθσ να ηθτιςει να τθσ παραχκεί μια λίςτα με όλα τα ςχετικά
πρoγράμματα, τισoδθγίεσ και τα εγχειρίδια, ςυμπεριλαμβανoμζνωνoμoςπoνδιακϊνπρoτφπων,
εκκζςεωνπoυ

ζχoυν

υπoβλθκεί

από

NCHRP

και

κρατικϊν

και

τoπικϊνπoλιτικϊνoδικoφςχεδιαςμoφ. Σθμαντικι όμωσ είναι και θ παρoχι ςτθν oμάδα ελζγχoυ
των πρακτικϊντων ςυνεδριάςεων και των ςυμφωνιϊν των ςυμμετεχόντων τoυ ζργoυ ςχετικά
με

τθνπρoςαρμoγι

παράμετρoιτoυ

τoυ

πρoγράμματoσ

oδικoφςχεδίoυ

πoυ

ςτισ

ανάγκεσ

χρειάηεται

να

των

τoπικϊνκoινoτιτων.

κoινoπoιθκoφν

ςτθν

Oι

oμάδα

ελζγχoυπεριλαμβάνoυν τθν oδικι λειτoυργία, τoπεριβάλλoν, τισ ταχφτθτεσ ςχεδιαςμoφ,
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ταoχιματα

με

βάςθ

τα

oπoία

πρoζκυψε

τoςχζδιo,

ζνα

κατάλoγo

με

τισ

πρoβλεπόμενεσρoζσoχθμάτων, πεηϊν και πoδθλατϊν και τθν αιτιoλόγθςι τoυσ, τυχόν
αξιoςθμείωτεσκαιρικζσ ςυνκικεσ και τθν τoπoγραφία τθσ περιoχισ. Στoπρoκαταρκτικόςτάδιo
τoυςχεδιαςμoφ, τoςχζδιo μπoρεί να είναι μικρισ ςχετικά κλίμακασ (1:3000-1:5000 για ταoδικά
τμιματα και 1:1000-1:2500 για τισ διατoμζσ), ενϊ πρζπει να είναι επαρκζσ για ναπαρoυςιάηει
τθν oριηόντια και τθν κατακόρυφθ χάραξθ τθσ oδoφ, τισ ςυνδζςεισ με ταπαρακείμενα oδικά
δίκτυα και τισ πρoτεινόμενεσ ςυςκευζσ ελζγχoυ τθσ κυκλoφoρίασ γιακάκε διατoμι. Στα ςτάδια
τoυ λεπτoμερoφσ ςχεδιαςμoφ και λίγo πριν τθν παράδoςθ τoυζργoυ ςτθν κυκλoφoρία τα
ςχζδια πρζπει να είναι μιασ ικανισ κλίμακασ (1:500-1:100 γιατα oδικά τμιματα και 1:300-1:50
για τισ διατoμζσ) και πρζπει να παρoυςιάηoυν κάκεδυνατι λεπτoμζρεια όπωσ τo φωτιςμό, τα
διακριτικά γνωρίςματα των πεηoδρoμίων, τθδιαμόρφωςθ των παρόδων, τoν εξωραϊςμό, τα
παρακείμενα τμιματα τθσ oδoφ και τθνoριηόντια και τθν κάκετθ ςθματoδότθςθ. Για τoυσ
ελζγχoυσ πoυ διεξάγoνται μετά τθνκαταςκευι τoυ πρoγράμματoσ ςτθν oμάδα ελζγχoυ εκτόσ
από πλθρoφoρίεσ πoυ αφoρoφντθν κυκλoφoρία, τθν oδικι λειτoυργία και τα περιβαλλoντικά
χαρακτθριςτικά τόςo τθσoδoφ όςo και τoυ παρακείμενoυoδικoφδικτφoυ, πρζπει να παρζχoνται
και τα ςτoιχείατων ατυχθμάτων πoυ ζχoυν πρoκλθκεί για μια περίoδoτoυλάχιςτoν τριϊν
χρόνων, πoυαναφζρoυν τθ κζςθ, τoν τφπo και τθν δριμφτθτα τoυσ, αλλά και τυχϊν
καταγγελίεσκατoίκων και παρατθριςεισ τθσ αςτυνoμίασόςoν αφoρά τθν oδθγικιςυμπεριφoρά
τωνχρθςτϊν.
Συνζχεια τθσ διαδικαςίασ είναι θ ανακεϊρθςθ και θ μελζτθ των ςτoιχείων από τθνoμάδα
ελζγχoυ και θ διεξαγωγι επί τόπoυ επικεωριςεων ςτισ υπό καταςκευι περιoχζσ.Πςoν αφoρά
τθν μελζτθ των ςτoιχείων πρζπει να γίνεται πριν και μετά τισ επί τόπoυεπικεωριςεισ των
περιoχϊν

και

είναι

κρίςιμθ

για

τθν

κατανόθςθ

τθσ

αλλθλεπίδραςθσμεταξφ

τoυ

πρoτεινόμενoυδρόμoυ και των χρθςτϊν τθσ ςτθ φάςθ τθσ πρoκαταςκευισ.Θ oμάδα ελζγχoυ
είναι υπεφκυνθ για τθν λεπτoμερι εξζταςθ των ςχεδίων, για κάκεoδικό τμιμα και κάκε
κατεφκυνςθ τθσ oδoφ ξεχωριςτά, λαμβάνoντασ υπόψθ τθςυμπεριφoρά και τισ αντιδράςεισ
όλων των χρθςτϊν τθσ oδoφ ςε αυτι. Σε περιπτϊςεισόπoυ τα ςχζδια παρoυςιάηoυν ελλείψεισ ι
παραπλανθτικζσ πλθρoφoρίεσ θ oμάδαελζγχoυ χρειάηεται να ζρκει ςε επαφι με τθν
αντίςτoιχθoμάδα

ςχεδίoυ

για

περαιτζρωεξθγιςεισ

πρoτoφδιευκυνκoφνoι

επί

τόπoυ

επικεωριςεισ. Ακόμα θ oμάδα ελζγχoυπρζπει να περιoρίςει τα ςχόλια τθσ ςε εκείνα τα
ηθτιματα πoυ ζχoυν ςχζςθ με τθν oδικιαςφάλεια και μπoρoφν να αναφζρoνται είτε
ςυγκεκριμζνα για μια ιδιαίτερθ κζςθ είτε ςεευρεία βάςθ, όπωσ θ αναφoρά ότι ζνα
ιδιαίτερoςτoιχείo τoυ oδικoφςχεδίoυ μπoρεί ναoδθγιςει ςτθν επικετικι oδιγθςθ. Πςoν αφoρά
τισ επί τόπoυ επικεωριςεισ είναιαναγκαίo να πραγματoπoιoφνται ςε όλoυσ τoυσ ελζγχoυσ και
ςε όλα τα ςτάδια ςτα oπoίαδιεξάγoνται πάντα όμωσ τθρϊντασ τoυσ κανόνεσ αςφάλειασ των
ελεγκτϊν με τθ χριςθκατάλλθλoυεξoπλιςμoφ και τθ ςωςτι διαχείριςθ τθσ κυκλoφoρίασ. Oι
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επικεωριςεισ τωνπεριoχϊν καλό είναι να γίνoυν από κάκε μζλoσ ξεχωριςτά ςθμειϊνoντασ
ςθμαντικζσπαρατθριςεισ και βγάηoντασφωτoγραφίεσ και ζπειτα από όλθ τθν oμάδα
ςυηθτϊντασ ταδιάφoρα ηθτιματα πoυ ζχoυν πρoςδιoριςτεί από τoν κακζνα, ϊςτε να
ςυμμετζχoυνόλoικαι να υπάρχoυν πoλφπλευρεσ απόψεισ ςτα διάφoρα κζματα. Στθ φάςθ
τθσπρoκαταςκευισ τoυ ζργoυ θ oμάδα ελζγχoυ επειδι δεν είναι ςε κζςθ να γνωρίηει
τθνκατάςταςθ

πoυ

κα

επικρατεί,

πρζπει

να

παρατθριςει

πωσ

θ

πρoγραμματιςμζνθoδικιβελτίωςθ κα πρoςαρμόηεται ςτoυπάρχoνoδικόδίκτυo και να εξετάςει
τα παρακείμεναoδoςτρϊματα για να κακoρίςειπόςo αςφαλζσ κα είναι τo ζργo για τoυσ
oδικoφσ χριςτεσ.Ρρζπει, ζπειτα, να εξετάςει και τισ κλιματoλoγικζσ ςυνκικεσ πoυ επικρατoφν
όπωσεπίςθσ τθν περιβάλλoυςα βλάςτθςθ και τθν τoπoγραφία τθσ περιoχισ. Κατά τθ
διάρκειατθσ καταςκευισ τoυ ζργoυ θ oμάδα ελζγχoυ ζχει τθ δυνατότθτα να μελετιςει
καλφτερατθν περιoχι και τα ηθτιματα πoυ μπoρεί να πρoκαλζςoυν ατυχιματα, ενϊ γίνεται
ναλθφκoφν

υπόψθ

τυχόν

περιoριςμoί

και

ςυγκεκριμζνεσ

απαιτιςεισ

oδθγϊνδιαφoρετικϊντφπων oχθμάτων, μεγαλφτερων ςε θλικία, πεηϊν, θλικιωμζνων και
ατόμων με ειδικζσανάγκεσ.
Τζλoσ ςτoυσ ελζγχoυσ πoυ εφαρμόηoνται μετά τθν παράδoςθ τoυ ζργoυ ςτθνκυκλoφoρία θ
oμάδα ελζγχoυ είναι ςε κζςθ όχι μόνo να παρατθριςει τθν περιoχικαλφτερα αλλά και να
μελετιςει τθν αλλθλεπίδραςθ των χρθςτϊν τθσ oδoφ με τooδικόπεριβάλλoν. Για να είναι oι
επικεωριςεισ των περιoχϊν πλιρεισ χρειάηεται ναδιεξάγoνται, με τθν βoικεια των πινάκων
ελζγχoυ, τθν θμζρα και τθν νφχτα, κυρίωσ τισπεριόδoυσ αιχμισ αλλά και κατά τθ διάρκεια
ακραίων καιρικϊν ςυνκθκϊν. Σκoπόσ τωνπινάκων ελζγχoυ είναι θ εξαςφάλιςθ ότι θ oμάδα
ελζγχoυ δεν ζχει αγνoιςεικάπoιoςθμαντικό ςτoιχείo κατά τισ επί τόπoυ επικεωριςεισ τθσ.
Ακόμθ και oι πιoλεπτoμερείσπίνακεσ ελζγχoυ καλφπτoυνμόνo τα πιoκoινά ςτoιχεία τoυ ςχεδίoυ
και τθσ πρακτικισκαι για αυτό πρζπει να αντιμετωπίηoνται ωσ ενίςχυςθ και όχι ωσ
υπoκατάςτατo τθσγνϊςθσ και τθσ εμπειρίασ.Ρζμπτo βιμα τθσ διαδικαςίασ ελζγχων είναι θ
ανάλυςθ των παρατθριςεων πoυπρoζκυψαν από τισ επί τόπoυ επικεωριςεισ και θ ςφνταξθ
τθσ ζκκεςθσ ελζγχoυ. Θ oμάδαελζγχoυ αφoφoριςτικoπoιιςει τα ςυμπεράςματα από τισ
επικεωριςεισ πρζπει νακαταλιξει ςε κάπoιεσδιoρκωτικζσ πρoτάςεισ και να τισ κατατάξει ςε
κατθγoρίεσ με βάςθτθ ςoβαρότθτα και αναγκαιότθτα εφαρμoγισ τoυσ. Σε χρoνικό διάςτθμα
δφoπερίπoυεβδoμάδωνo αρχθγόσ τθσ oμάδασ ελζγχoυ υπoχρεoφται να γράψει τθν ζκκεςθ
ελζγχoυ.Θ ζκκεςθ πρζπει να είναι ςυνoπτικι και όπoυ είναι δυνατόν να περιλαμβάνει εικόνεσ
καιδιαγράμματα για τθν καλφτερθ επεξιγθςθ των κεμάτων πoυ κίγoνται. Θ oμάδα
ελζγχoυπρζπει να αρικμιςει κάκε ηιτθμα αςφάλειασ πoυ πρoςδιoρίηεται και, ανάλoγα με
τθνπερίπτωςθ, να παρζχει ζναν χάρτθ πoυ δείχνει τθ κζςθ τoυ, ενϊ μπoρoφν να γίνoυν
καιαναφoρζσ ςε άλλεσ εκκζςεισ, πρότυπα, πoλιτικζσ ι δθμoςιευμζνεσ ζρευνεσ για τθν
oδικιαςφάλεια. Τα βαςικά μζρθ από τα oπoία πρζπει να απoτελείται μια ζκκεςθ ελζγχoυείναι:
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1. Θ ειςαγωγι όπoυ αναφζρoνται τoπεδίo και o ςκoπόσ τoυ oδικoφ πρoγράμματoσ, τoςτάδιo
τoυ πρoγράμματoσ ι τoυ υπάρχoντoσδρόμoυ ςτooπoίo εφαρμόςτθκε oζλεγχoσ ιτων
ςτoιχείων πoυ ανακεωρoφνται.
2. Τoιςτoρικό ςτooπoίo γίνεται αναφoρά τθσ oμάδασ ελζγχoυ και των πρoςόντωναυτισ, τυχόν
ςχόλιων των ςτoιχείων πoυ παρατίκενται από τoν υπεφκυνoφoρζα τoυπρoγράμματoσ και
τθν oμάδα ςχεδίoυ και γενικϊν παρατθριςεων ςχετικά με τθνεπίςκεψθ.
3. Τα ςυμπεράςματα και oι πρoτάςεισ όπoυ γίνεται αναφoρά όλων των ηθτθμάτωναςφάλειασ
ξεχωριςτά

παρακζτoντασ

τθν

περιγραφι

τoυ

ηθτιματoσ,

τθν

αξιoλόγθςθ

τoυκινδφνoυαπoτρoπισ τθσ oδικισ αςφάλειασ και τισ αντίςτoιχεσ πρoτάςεισ. Oι
διoρκωτικζσπρoτάςεισ πρζπει να είναι επoικoδoμθτικζσ και ρεαλιςτικζσ (λαμβάνoντασ
υπόψθ τισδαπάνεσ ςχετικζσ), και πρζπει να είναι γνωςτό ότι oυπεφκυνoσφoρζασ τoυ ζργoυ
μπoρείνα ζχει διαφoρετικζσεπιλoγζσ να επιτφχει τo επικυμθτό απoτζλεςμα για αυτό και
oαρχθγόσ τθσ oμάδασ ελζγχoυ δεν πρζπει να απαιτιςει τα ςυγκεκριμζνα διoρκωτικάμζτρα.
4. Θ επίςθμθ διλωςθ πoυ υπoγράφεται από τα μζλθ τθσ oμάδασ ελζγχoυ πoυ
ζχoυνςυμφωνιςει ι ζχoυν ςυναινζςει ςτα παραπάνω ςυμπεράςματα και πρoτάςεισ.Μετά
τθ ςφνταξθ τθσ ζκκεςθσ γίνεται πρoφoρικιαναφoρά των ςυμπεραςμάτων καιτων
πρoτάςεων, όπωσ αυτά παρoυςιάηoνται και ςτθν ζκκεςθ, ςτoν υπεφκυνoφoρζα
τoυπρoγράμματoσ και τθν oμάδα ςχεδίoυ. Σε αυτι τθν παρoυςίαςθ θ oμάδα ελζγχoυ
μπoρείνα πρoλoγίςει τθ ςυνεδρίαςθ με μια υπενκφμιςθ ότι θ πρόκεςθ ενόσ ελζγχoυ είναι
ναπρoςδιoρίςει τισ ευκαιρίεσ να βελτιωκεί θ oδικι αςφάλεια και όχι να κριτικάρει
τθνεργαςία τθσ oμάδασ ςχεδίoυ, ενϊ ςθμαντικι είναι και θ παράκεςθ φωτoγραφιϊν για
τθνπεραιτζρω επεξιγθςθ των ηθτθμάτων.
Στθ ςυνζχεια ακoλoυκεί θ ςφνταξθ τθσ απαντθτικισ ζκκεςθσ τoυ ελζγχoυ από
τoνυπεφκυνoφoρζα τoυ πρoγράμματoσ και τθν oμάδα ςχεδίoυ ςτθν oπoία τεκμθριϊνoυντθν
απάντθςι τoυσ ςτα ςυμπεράςματα τθσ αρχικισ ζκκεςθσ. Στθν ζκκεςθ αυτι γίνεταιγνωςτό
πoιεσδιoρκωτικζσ πρoτάςεισ γίνoνται δεκτζσ να υλoπoιθκoφν και πoιεσ όχι μετθν αντίςτoιχθ
πάντα αιτιoλόγθςθ. Για τoν πρoςδιoριςμό όμωσ των τελικϊν απoφάςεωνoυπεφκυνoσφoρζασ
τoυ πρoγράμματoσ και θ oμάδα ςχεδίoυ πρζπει να ςκεφτoφν αν θκάκε διoρκωτικι πρόταςθ
είναι oικoνoμικάςυμφζρoυςα ι υπάρχoυν εναλλακτικζσλφςεισ πιoαπoδoτικζσ ι αν κα
ςυμβάλλει ςτθν εξαςφάλιςθ τθσ oδικισ αςφάλειασ χωρίσνα ζχει αρνθτικζσ επιπτϊςεισ ςε άλλα
περιβαλλoντικά ι και κυκλoφoριακά ηθτιματα. Σεπερίπτωςθ πoυ γίνεται απoδεκτικάπoια
πρόταςθ oυπεφκυνoσφoρζασ τoυπρoγράμματoσ και θ oμάδα ςχεδίoυδεςμεφoνται για τθν
υλoπoίθςθ τθσ, ενϊ αν δενγίνoνταιαπoδεκτζσκάπoιεσ πρoτάςεισ oφείλoυν να πρoτείνoυν άλλεσ
και νααιτιoλoγιςoυν τθν απόφαςι τoυσ.
Στόχoσ τoυ τελικoφβιματoσ είναι να ενςωματωκoφν τα ςυμπεράςματα ςτoπρόγραμμα όπoυ
χρειάηεται και να εξαςφαλιςτεί ότι θ διαδικαςία ελζγχoυ είναι μιαεμπειρία εκμάκθςθσ για όλα
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τα ςυμβαλλόμενα μζρθ, πoυ μπoρεί ζπειτα να εφαρμoςτείςτα μελλoντικά πρoγράμματα για τo
ςχεδιαςμό ενόσ αςφαλζςτερoυoδικoφδικτφoυ.Μόλισ ςταλεί θ απαντθτικι ζκκεςθ ςτθν oμάδα
ελζγχoυ, oυπεφκυνoσφoρζασ τoυπρoγράμματoσ και θ oμάδα ςχεδίoυ κα πρζπει να
εξαςφαλίςoυν ότι oι ςυμφωνίεσ πoυπεριγράφoνται ςτθν απαντθτικι ζκκεςθ oλoκλθρϊνoνται
όπωσ περιγράφoνται και ςτoχρoνικόπλαίςιo πoυ τεκμθριϊνεται. Τζλoσ ςε αυτό τoςτάδιo καλό
είναι να γίνει μιαανακεϊρθςθ τθσ όλθσ διαδικαςίασ ελζγχων και να αναρωτθκoφνoκάτoχoσ
τoυπρoγράμματoσ και θ oμάδα ςχεδίoυ αν:


oι ζλεγχoι ζγιναν τελικά ςτo ςωςτό ςτάδιo ι αν ζπρεπε να γίνoυν νωρίτερα,



oι ςτόχoι και oι παράμετρoι πoυ κακιερϊκθκαν ςτθν αρχι τθσ διαδικαςίασ ιτανoι
επικυμθτoί,



διατζκθκε για τθν όλθ διαδικαςία αρκετόσ χρόνoσ,



θ oμάδα ελζγχoυ ζλαβε υπόψθ όλoυσ τoυσ παράγoντεσoδικισ αςφάλειασ,



oι διoρκωτικζσ πρoτάςεισ είναι oι κατάλλθλεσ και oι βζλτιςτεσ,



υπάρχoυν oπoιαδιπoτε ςτoιχεία πoυ δείχνoυν ότι θ αςφάλεια ζχει βελτιωκεί ςτθκζςθ
μελζτθσ,ϊςτε να εμπλoυτιςτoφν με περιςςότερεσ εμπειρίεσ και πρoςόντα για
μετζπειτα μελζτεσ.

ΕΜΜΑΝΟΥΘΛ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
09/01/2023 16:50:03 EET - 44.210.77.138

55

Κεφάλαιο 4
Περίπτωςη μελέτησ ΕΟΑ του οδικού άξονα Λάριςα - Ζάππειο
Στο πλαίςιο τθσ εργαςίασ εξετάηεται θ περίπτωςθ του οδικοφ άξονα Λάριςασ – Ηάππειουγια να
ελεγχκεί το υφιςτάμενο επίπεδο οδικισ αςφάλειασ και να αξιολογθκεί ςτο ςφνολο του.
Ο εν λόγω οδικόσ άξονασ αποτελεί τμιμα τθσ Εκνικισ Οδοφ Λαμίασ – Λάριςασ (ΕΟ3), θ οποία
ςυνδζει το ςυνοριακό ςτακμό τθσ Νίκθσ ςτα ςφνορα με τθν ΡΓΔΜ με τθν Ελευςίνα
διαςχίηοντασ τθν ανατολικι πλευρά τθσ Δυτικισ Μακεδονίασ, τθ δυτικι Θεςςαλία και τθν
ανατολικι Στερεά Ελλάδα. Στο τμιμα του από τθ Λάριςα μζχρι τθ Λαμία και τθ Θιβα
αποτελοφςε τον κφριο οδικό άξονα που ςυνζδεε τθν Θεςςαλονίκθ με τθν Ακινα, πριν τθν
καταςκευι του Αυτοκινθτοδρόμου 1. Ρρόκειται για ζναν οδικό τμιμα που ξεκινά από τα όρια
του Διμου Λάριςασ και φτάνει μζχρι τον χωριό Ηάππειο ςυνδζοντασ το κατ’ αυτόν τον τρόπο με
τθν πόλθ τθσ Λάριςασ και διαςχίηοντασ τισ περιοχζσ τθσ Νίκαιασ και Νζεσ Καρυζσ.
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Εικόνα 3: Επαρχιακι οδόσ Λάριςα – Ηάππειο
(Ρθγι : GoogleEarth)
Το υπό εξζταςθ τμιμα ζχει αφετθρία τον Ι/Κ που διαςταυρϊνονται θ ΕΟ6 (Βόλου – Λάριςασ) με
τθν ΕΟ3 (Λαμίασ – Λάριςασ) και φτάνει μζχρι τθν περιοχι του Ηάππειουςτθν ζξοδο του οποίου
ςυνεχίηει θ ςφνδεςθ τθσ ΕΟ3 με τθν Λαμία. Το εν λόγω τμιμα ζχει μικοσ 21,3 χλμ. και
αποτελείται από ενιαίο οδόςτρωμα πλάτουσ ανά λωρίδα κατεφκυνςθσ 3,5 μ.
Σφμφωνα με τουσ ΟΜΟΕ – ΛΚΟ πρόκειται για εκτόσ ςχεδίου οδό μεταξφ νομϊν/επαρχιϊν
κατθγορίασ ΑΙΙ . Με βάςθ τουσ ΟΜΟΕ – Δ, κεωρείται ότι πρόκειται για δρόμο διατομισ γ2, που
περιλαμβάνει 1 λωρίδα κυκλοφορίασ ανά κατεφκυνςθ πλάτουσ.

Ρίνακασ 2: Λειτουργικά χαρακτθριςτικά οδϊν
(Ρθγι: ΟΜΟΕ - ΛΚΟΔ)
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Ρίνακασ 3: Τυπικζσ διατομζσ υπεραςτικοφ οδικοφ δικτφου
(Ρθγι: ΟΜΟΕ - ΛΚΟΔ)

Σχιμα 4: Τυπικι διατομι οδοφ
(Ρθγι : ΟΜΟΕ - ΔΙΑΤΟΜΕΣ)
Οριςμζνα γενικά ςτοιχεία που αφοροφν τθν μελετϊμενθ οδό είναι δφςκολο να ευρεκοφν
κακϊσ δεν υπάρχουν προςβάςιμα ςχζδια ι άλλου είδουσ καταγραφζσ που να αποτυπϊνουν τα
γεωμετρικά τθσ ςτοιχεία, αφοφ ςφμφωνα με μαρτυρίεσ, από προςωπικό τθσ αρμόδιασ για τθ
ςυντιρθςθ

υπθρεςίασ,

πραγματοποιικθκαν

ςε
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διαπλατφνςεισ.Συνεπϊσ θ παροφςα μελζτθ εςτιάηει ςτθν επιτόπια καταγραφι των επικίνδυνων
ςθμείων όπωσ ορίηονται μζςα από τισ Λίςτεσ Ελζγχου των ΟΜΟΕ – ΕπΟΑ.
Θ υφιςτάμενθ οδόσ είναι ςχεδιαςμζνθ επί πεδινοφ ανάγλυφου με ζντονεσ κατά μικοσ κλίςεισ
ςε οριςμζνα ςθμεία και μικρισ ακτίνασ καμπφλα τμιματα. Θ επιτρεπόμενθ ταχφτθτα, όπωσ
ορίηουν οι τεχνικζσ οδθγίεσ ΟΜΟΕ-ΛΚΟΔ και ΟΜΟΕ-Χ, είναι τα 70 km/hκαι 50 km/hεντόσ των
οικιςμϊν.Σε

πολλά

ςθμεία,

από

τον

επιτόπιο

ζλεγχο,

κρίνεται

απαραίτθτθ

θ

επιςιμανςθπροτεινόμενου ορίου ταχφτθτασ. Από το προφίλ ανφψωςθσ που αποτυπϊνει τισ
κατά μικοσ κλίςεισ τθσ οδοφ εξάγεται πωσ οι κλίςεισ του άξονα μζχρι τθν περιοχι τθσ Νίκαιασ
είναι ιπιεσ ενϊ από τθν Νίκαια ζωσ τισ Νζεσ Καρυζσ ενϊ παρατθροφνται εντονότερεσ κλίςεισ
με το πρϊτο μιςό του κομματιοφ αυτοφ να βρίςκεται ςε ανωφζρεια και το δεφτερο μιςό ςε
κατωφζρεια με ζντονεσ κλίςεισ. Στο τελευταίο κομμάτι υπάρχει εξομάλυνςθ των κλίςεων.

Εικόνα 4: Ρροφίλ ανφψωςθσ υφιςτάμενου άξονα
(Ρθγι: GoogleEarth)
Θ ςφνκεςθ τθσ κυκλοφορίασ δεν μπορεί να κακοριςτεί με μεγάλθ ακρίβεια κακϊσ δεν
υπάρχουν αρχεία μετριςεων αλλά εκτιμάται ότι θ ΜΘΚ είναι μικρότερθ των 1000 οχ./θμζρα
και ο ΜΘΚ των ΒΟ μικρότεροσ των 400 οχ./θμζρα. Επίςθσ, αρχείο ατυχθμάτων (κανατθφόρων
και μθ) δεν υπάρχει οφτε από τισ αρμόδιεσ αρχζσ οφτε από τοπικοφσ φορείσ.
Κατά τον επιτόπιο ζλεγχο, καταγράφθκε με ψθφιακι κάμερα ο άξονασ και κατά τισ δφο
κατευκφνςεισ του κζτοντασ ωσ αρχι (ΧΘ 0+00) τον Ι/Κ που διαςταυρϊνονται θ ΕΟ6 (Βόλου –
Λάριςασ) με τθν ΕΟ3 (Λαμίασ – Λάριςασ) και ωσ πζρασ (ΧΘ 21+300) τθν είςοδο ςτον οικιςμό
του Ηάππειου.
Κακϊσ ο ζλεγχοσ οδικισ αςφάλειασ αποςκοπεί ςτον εντοπιςμό των επικίνδυνων ςθμείων για
όλουσ τουσ οδθγοφσ και προκειμζνου το βίντεο να δίνει τθν αίςκθςθ τθσ πραγματικισ κίνθςθσ
επί του ζργου, κατά τθ βιντεοςκόπθςθ το όχθμα κινοφνταν με το όριο ταχφτθτασ (Vεπιτρ= 70
και 50 Km/h) και θ κάμερα ιταν τοποκετθμζνθ το δυνατόν μπροςτά από τον οδθγό. Με αυτόν
τον τρόπο είναι δυνατι θ επανάλθψθ των επιτόπιων ελζγχων μζςα από το βίντεο για τθν
αποςαφινιςθ ηθτθμάτων που προκφπτουν. Εκτόσ από βίντεο, κατά τισ επί τόπου αυτοψίεσ,
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λιφκθκαν φωτογραφίεσ ςτα ςθμεία όπου δεν ιταν ςαφισ θ υφιςτάμενθ κατάςταςθ από το
βίντεο.
Ζνα από τα ςθμαντικότερα ςτοιχεία του επιτόπιου ελζγχου είναι θ χριςθ Λιςτϊν Ελζγχου
(Checklists) για υφιςτάμενεσ οδοφσ όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτισ ΟΜΟΕ-ΕπΟΑ οι οποίεσ
χρθςιμοποιοφνται για να εξαςφαλιςτεί ότι εξετάηονται όλοι οι παράγοντεσ πρόκλθςθσ
ατυχθμάτων.

4.1 Επιτόπιοσ έλεγχοσ – Καταγραφή οδού
Σε αυτό το ςτάδιο πραγματοποιείται ανάλυςθ των ςτοιχείων που ςυλλζχτθκαν κατά τουσ
επιτόπιουσ ελζγχουσ και καταγράφθκαν ςτισ λίςτεσ ελζγχου ςε ςυνδυαςμό με τα ςτοιχεία που
λαμβάνονται από τισ βιντεοςκοπιςεισ. Σθμειϊνεται ότι για οριςμζνεσ κατθγορίεσ
προβλθμάτων παρουςιάηονται ενδεικτικά κάποιεσ περιπτϊςεισ. Το ςφνολο των ςθμείων
παρατίκεται ςτο παράρτθμα. Τα ηθτιματα μειωμζνθσ αςφάλειασ που εντοπίςτθκαν και για ςτισ
δυο κατευκφνςεισ του άξονα καταγράφθκαν και τεκμθριϊνονται με τθν χριςθ φωτογραφιϊν
όπωσ παρακάτω.
Συνολικά, όλα τα προβλιματα οδικισ αςφάλειασ που καταγράφθκαν ςυνοψίηονται ςε 5
κατθγορίεσ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ρροβλιματα που αφοροφν τθν χάραξθ τθσ οδοφ και τθ διατομι
Ρροβλιματα που ςχετίηονται με παρόδιεσ προςβάςεισ λόγω χριςεων γθσ
Ρροβλιματα Οριηόντιασ Σιμανςθσ - Κατακόρυφθσ Σιμανςθσ - Φωτιςμοφ
Ρροβλιματα που αφοροφν το οδόςτρωμα
Ρροβλιματα που αφοροφν ςτα Συςτιματα Αναχαίτιςθσ Οχθμάτων
Ρροβλιματα εντόσ των οικιςμϊν με τισ διαςταυρωμζνεσ οδοφσ
Ρροβλιματα ςτισ διαβάςεισ πεηϊν

Τα προβλιματα αυτά αποτυπϊνονται και ςτισ λίςτεσ ελζγχου του πίνακα 1.1 του
παραρτιματοσ των ΟΜΟΕ/ΕπΟΑ και πιο ςυγκεκριμζνα ςτισ κάτωκι κατθγορίεσ και
υποκατθγορίεσ:
2) ΧΑΑΞΘ ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΤΥΡΙΚΘ ΔΙΑΤΟΜΘ
2.1) Ορατότθτα, απόςταςθ ορατότθτασ
2.2) Ταχφτθτα μελζτθσ
2.3) Πριο ταχφτθτασ / ηϊνεσ ταχυτιτων
2.5) Αντίλθψθ τθσ πορείασ τθσ οδοφ από τουσ οδθγοφσ
2.8) Ερείςματα
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2.12) Συνδυαςμοί χαρακτθριςτικϊν
3) ΒΟΘΘΘΤΙΚΕΣ ΛΩΙΔΕΣ
3.3) Οριηόντια και κατακόρυφθ ςιμανςθ
3.4) Στρζφουςα κυκλοφορία
4)ΔΙΑΣΤΑΥΩΣΕΙΣ
4.2) Θζαςθ, απόςταςθ ορατότθτασ
4.3) Οριηόντια και κατακόρυφθ ςιμανςθ
4.4) Διαμόρφωςθ και αντίλθψθ του κόμβου από τουσ οδθγοφσ
4.5) Ρεηοί, δικυκλιςτζσ
5) ΚΟΜΒΟΙ
5.1) Ορατότθτα, απόςταςθ ορατότθτασ
5.3) Κάκετθ και οριηόντια ςιμανςθ, οριοκζτθςθ
5.4) Ρεηοί, ποδθλάτεσ
6) ΡΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΘΜΑΝΣΘΣ ΚΑΙ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ
6.2) Γενικά ηθτιματα πινακίδων
6.3) Δυνατότθτα ανάγνωςθσ πινακίδων
6.4) Στιριξθ πινακίδων
7)ΟΙΗΟΝΤΙΑ ΣΘΜΑΝΣΘ ΚΑΙ ΟΙΟΘΕΤΘΣΘ
7.1) Γενικά ηθτιματα
7.2) Διαμικθσ οριηόντια ςιμανςθ
7.4) Ρροειδοποίθςθ και οριοκζτθςθ ςτροφϊν
8) ΕΛΕΥΘΕΕΣ ΗΩΝΕΣ ΚΑΙ ΣΤΘΘΑΙΑ
8.2) Στθκαία
9) ΣΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ
9.1) Λειτουργία
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9.2) Ορατότθτα
10) ΡΕΗΟΙ ΚΑΙ ΡΟΔΘΛΑΤΕΣ
10.2) Ρεηοί
13) ΟΔΟΣΤΩΜΑ
13.1) Φκορζσ οδοςτρϊματοσ
13.2) Αντιολιςκθρότθτα
Να ςθμειωκεί ότι ςτισ λίςτεσ ζλεγχου που ςθμεϊκθκαν τα προβλιματα οδικισ αςφάλειασ που
εντοπίςτθκαν ςτθν μελετϊμενθ οδό δεν αντιςτοιχοφν για όλο το μικοσ τισ οδοφ αλλά για
ςυγκεκριμζνεσ χιλιομετρικζσ κζςεισ και τεκμθριϊνονται φωτογραφικά ςτισ επόμενεσ ςελίδεσ
τθσ διπλωματικισ.
Κάποια γενικά ςτοιχεία που ορίηονται ςτθν ΟΜΟΕ – ΚΣΟ ςχετικά με τισ πινακίδεσ ςιμανςθσ και
πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ παρουςιάηονται παρακάτω.

Χωροκζτθςθ Ρινακίδων Κατά Μικοσ τθσ Οδοφ
Ρλευρικζσ πινακίδεσ
(1) Κατά κανόνα τοποκετοφνται ςτο δεξιό άκρο τθσ οδοφ κατά τθν κατεφκυνςθ τθσ
κυκλοφορίασ. Ωσ εκ τοφτου, ο οδθγόσ πάντα προςδοκά να πάρει τθν πλθροφορία που
χρειάηεται ατενίηοντασ ςτθ δεξιά πλευρά τθσ οδοφ. Θ ςωςτι διάταξθ εξαρτάται από τα
εκάςτοτε δεδομζνα τθσ γεωμετρικισ διαμόρφωςθσ τθσ οδοφ ςτθν περιοχι εγκατάςταςθσ των
πινακίδων, θ οποία μπορεί να επιτρζπει ι να εμποδίηει τθν κζαςιτουσ από τον οδθγό
εγκαίρωσ.
(2) Πταν δεν προβλζπεται ςτθκαίο αςφαλείασ και οι ορκοςτάτεσ ςτιριξθσ των πινακίδων ζχουν
διάμετρο Ø>76 mm, τότε αυτοί τοποκετοφνται ςε απόςταςθ α≥(πλάτοσ ελεφκερθσ ηϊνθσ βλ.
ΟΜΟΕ-ΣΡΕΟ) από τθν οριογραμμι κυκλοφορίασ.
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(3) Ρλευρικι απόςταςθ *Α+ :
Ορίηεται ανάλογα με τθ κζςθ τθσ οδοφ ωσ εξισ :
Εκτόσ οικιςμϊν, κατά κανόνα Α = 1,50 m.
Σε ειδικζσ περιπτϊςεισ, π.χ. ςε ςυνκικεσ περιοριςμζνου χϊρου, μπορεί να επιλεγεί απόςταςθ
≥1,00 m, με τθν προχπόκεςθ οι ορκοςτάτεσ ςτιριξθσ να αποτελοφνται από ςωλινεσ Ø<76 mm
(μπορεί να είναι και δικτυϊματα).
Αςτικζσ οδοί, κατά κανόνα Α = 0,50 m. Σε καμία περίπτωςθ κάτω από 0,30 m. Σε ταχφτθτεσ
πάνω από 50 km/h ςυνιςτάται θ επιλογι μεγαλφτερθσ απόςταςθσ (για παράδειγμα 1,00 m).
Ρλευρικζσ αποςτάςεισ *Β+ και *Γ+:
Εντόσ αςτικϊν περιοχϊν Β ≥ 0,75 m, ενϊ Γ ≥ 1,20 m ι εφόςον Β ≥ 0,75 m, τότε επιτρζπεται Γ ≥
0,75 m
(4) Ελεφκερο φψοσ *ΘΒ+
Εκτόσ οικιςμϊν, το κάτω άκρο τθσ πινακίδασ πρζπει να απζχει από τθν επιφάνεια του
οδοςτρϊματοσ τουλάχιςτον 1,50 m ι τόςο ϊςτε αυτι να είναι ορατι από τθν απαιτοφμενθ
απόςταςθ ανάλογα με τθν ταχφτθτα τθσ οδοφ
Αςτικζσ οδοί, εφόςον κάτω από τθν πινακίδα υπάρχει πεηοδρόμιο ι ποδθλατόδρομοσ πρζπει
το ελεφκερο φψοσ να είναι 2,25 m. Θ απόςταςθ από το κάτω άκρο τθσ πινακίδασ των 2,25 m,
κατά τθν τοποκζτθςθ ςε διαςταυρϊςεισ και ςυμβολζσ, είναι ςυχνά μικρι, ςε ςχζςθ με το
διακζςιμο πεδίο ορατότθτασ. Θ ακριβισ τοποκζτθςθ πρζπει να ελζγχεται και ρυκμίηεται επί
τόπου κατά περίπτωςθ. Σε πινακίδεσ τοποκετθμζνεσ εγκαρςίωσ τθσ οπτικισ κατεφκυνςθσ
πρζπει να τθρείται ελεφκερο φψοσ κατ’ ελάχιςτον 2,50 m. Κατά τθν τοποκζτθςθ των πινακίδων
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πρζπει να λθφκεί υπόψθ και θ οπτικι γωνία των οδθγϊν φορτθγϊν. Μπορεί ζτςι να προκφψει
ανάγκθ τοποκζτθςθσ των πινακίδων ακόμα ψθλότερα (βλ. επόμενθ εικόνα)

Το ελεφκερο φψοσ (ΘΒ) κάτω από τισ πινακίδεσ διακρίνεται ςε τρεισ κατθγορίεσ, ωσ εξισ:
χαμθλό : 0,60 ≤ ΘΒ ≤ 1,50
μεςαίο : 1,50 ≤ ΘΒ ≤ 2,00
υψθλό : 2,00 ≤ ΘΒ
Κατά τθν επιλογι του φψουσ τοποκζτθςθσ λαμβάνονται υπόψθ οι κυκλοφοριακζσ ςυνκικεσ και
τα φυςικά χαρακτθριςτικά τθσ οδοφ. Επίςθσ, πρζπει να ςυνεκτιμϊνται τα ακόλουκα
πλεονεκτιματα και μειονεκτιματα :
 Ρλθροφοριακζσ πινακίδεσ

που

ζχουν τοποκετθκεί χαμθλά, είναι καλφτερα

αναγνωρίςιμεσ ςε ςχζςθ με τισ τοποκετθμζνεσ ψθλά, όταν είναι αναμμζνα τα φϊτα
μεςαίασ ςκάλασ των οχθμάτων.
 Ρλθροφοριακζσ πινακίδεσ που ζχουν τοποκετθκεί χαμθλά, ρυπαίνονται ευκολότερα,
ενϊ εμποδίηεται θ κζαςι τουσ ευκολότερα λόγω του όγκου άλλων οχθμάτων.
 Ρλθροφοριακζσ πινακίδεσ, που ζχουν τοποκετθκεί ςε μεςαίο φψοσ, είναι αντιλθπτζσ
και ςε ςυνκικεσ περιοριςμζνου οπτικοφ πεδίου.
 Ρλθροφοριακζσ πινακίδεσ με εςωτερικό φωτιςμό πρζπει για λόγουσ αςφαλείασ να
τοποκετοφνται ψθλά.
 Ρλθροφοριακζσ πινακίδεσ που ζχουν τοποκετθκεί ψθλά, εξυπθρετοφν ειδικά ςε
διαςταυρϊςεισ εκτόσ κατοικθμζνων περιοχϊν, επειδι επιτρζπουν τθν ζγκαιρθ κζαςι
τουσ και τθν αναγνϊριςθ τθσ πλθροφόρθςθσ για τον κόμβο.
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Χωροκζτθςθ πινακίδων προειδοποίθςθσ
Θ τοποκζτθςθ των πινακίδων αναγγελίασ κινδφνου ι άλλου είδουσ προειδοποίθςθσ, γιατον
κίνδυνο ι τθν κατάςταςθ που κα ςυναντιςει ςτθν πορεία του ο οδθγόσ, κακορίηεταιανάλογα
με τισ αναμενόμενεσ ςυνκικεσ, οι οποίεσ διακρίνονται ςε τρεισ κατθγορίεσ, ωσεξισ:
Συνκικθ Α: ςυμβαίνει όταν ο οδθγόσ χρειάηεται αρκετό χρόνο προκειμζνου να κρίνει
καιαποφαςίςει τισ περαιτζρω ενζργειζσ του, π.χ. επειδι πρζπει να αλλάξει λωρίδα, λόγω τθσ
επικείμενθσ αφαίρεςθσ τθσ λωρίδασ ςτθν οποία πορεφεται (προειδοποίθςθ με πινακίδα Ρ-70).
Συνκικθ Β: ςυμβαίνει όταν ο οδθγόσ κα πρζπει να ςυμμορφωκεί με ςυγκεκριμζνθ ρφκμιςθ
ςτθν πορεία του, π.χ. επειδι κα ςυναντιςει διαςταφρωςθ, ςτθν οποία θ ρφκμιςθ διζλευςθσ
γίνεται, είτε με τισ πινακίδεσ STOP, ι -1, είτε με ςθματοδότθ, ι επειδι κα ςυναντιςει
πεηοδιάβαςθ (προειδοποίθςθ με Κ-15), ι κινθτι γζφυρα (προειδοποίθςθ με Κ-7).
Συνκικθ Γ: ςυμβαίνει όταν ο οδθγόσ χρειάηεται να επιβραδφνει μζχρι να προςαρμόςειτθν
ταχφτθτά του με ςυγκεκριμζνο νζο ανϊτατο όριο, π.χ. ενϊπιον μιασ καμπφλθσ ι ενόσ ακζατου
κόμβου (προειδοποίθςθ με πινακίδεσ Κ-27 ζωσ και Κ-30 μαηί με πινακίδα -32).

Ρίνακασ 4: Ελάχιςτεσ αποςτάςεισ χωροκζτθςθσ πινακίδων κινδφνου

Ρίνακασ 5: Ελάχιςτθ απόςταςθ ορατότθτασ πινακίδων
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Σχιμα 5: Θεμελιϊδεσ πρότυπο αντίλθψθσ πινακίδων
Οι πινακίδεσ κινδφνου, ρυκμιςτικζσ και πλθροφοριακζσ ςτακεροφ περιεχομζνου τοποκετοφνται
ωσ εξισ:
 Κατά κανόνα τοποκετοφνται δεξιά και ενίοτε ςτθν αριςτερι πλευρά των οδϊν, των
κλάδων των κόμβων και των αυτοκινθτοδρόμων, ςτο φυτικό ζρειςμα καιςτθν κεντρικι
νθςίδα, ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ κζαςι τουσ εγκαίρωσ και ςεεπαρκι χρόνο.
 Ο ορκοςτάτθσ τουσ πρζπει να απζχει από τον κυκλοφοριακό χϊρο τουλάχιςτον 1,50 m.
 Το κάτω άκρο των πινακίδων κατά κανόνα πρζπει να απζχει από τθν επιφάνεια του
εδάφουσ 2,00 m. Κατά τθν τοποκζτθςθ πάνω από το οδόςτρωμα (ςεγζφυρα ι πρόβολο
ςιμανςθσ) αυτι θ απόςταςθ δεν επιτρζπεται να είναι μικρότερθ από 5,50 m. Πταν
τοποκετοφνται ςε νθςίδεσ ιςόπεδων κόμβων, τοκάτω άκρο των πινακίδων πρζπεινα
απζχει από τθν επιφάνεια του εδάφουστουλάχιςτον 0,60 m.
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Σχιμα 6: Τοποκζτθςθ πλθροφοριακϊν πινακίδων μεγάλου μεγζκουσ παράπλευρα (a, b, c, d) και πάνω από το οδόςτρωμα (e, f)

Κανόνεσ και Ρρακτικζσ Χριςθσ Ρινακίδων
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Σχιμα 7: Τοποκζτθςθ πινακίδων Ρ-21 ςε μεμονωμζνεσ πεηοδιαβάςεισ

Χριςθ ρυκμιςτικισ και πλθροφοριακισ ςιμανςθσ
Θ πινακίδα -2 (STOP) δεν επιτρζπεται να χρθςιμοποιείται ςτισ προςβάςεισ ιςόπεδων κόμβων,
εκτόσ αν ςυντρζχει μια από τισ ακόλουκεσ τζςςερισ ςυνκικεσ:
1) Θ διακζςιμθ ελεφκερθ οπτικϊν εμποδίων ηϊνθ, που παρζχεται από το διακζςιμο
εφροσ απαλλοτρίωςθσ, δεν είναι επαρκισ, ϊςτε να διαςφαλίηεται το απαιτοφμενο
πεδίο ορατότθτασ (τρίγωνα ορατότθτασ, βλ. ΟΜΟΕ-ΙΚ) για τθν αςφαλι λειτουργία του
κόμβου. Τότε, θ πινακίδα STOP τοποκετείται ςτα ςκζλθ με το μικρότερο κυκλοφοριακό
φόρτο.
2) Ο κόμβοσ είναι τριςκελισ. Θ πινακίδα STOP τοποκετείται ςτο ςκζλοσ που ςυμβάλλει
ςτθ διερχόμενθ οδό, εκτόσ αν κατϋ εξαίρεςθ ορίηεται αλλιϊσ.
3) Ο κόμβοσ δεν ζχει φωτεινι ςθματοδότθςθ, ενϊ ςτθν ίδια οδό οι εκατζρωκεν αυτοφ
κόμβοι λειτουργοφν με ςθματοδότθςθ. Τότε, θ πινακίδα STOP τοποκετείται ςτα ςκζλθ
με το μικρότερο κυκλοφοριακό φόρτο.
4) Οι υψθλζσ ταχφτθτεσ, θ περιοριςμζνθ ορατότθτα, το μθτρϊο ατυχθμάτων
υποδεικνφουν τθν ανάγκθ για ρφκμιςθ τθσ πρόςβαςθσ τθσ κυκλοφορίασ από τθν
υποδεζςτερθ κυκλοφοριακά οδό προσ τθν άλλθ οδό με υποχρεωτικι ςτάςθ, δθλαδι με
τθν πινακίδα STOP. Τότε, θ πινακίδα STOP τοποκετείται ςτα ςκζλθ με το μικρότερο
κυκλοφοριακό φόρτο.
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Σχιμα 8: Πρια τθσ περιοχισ τοποκζτθςθσ των πινακίδων -2, ι -1
Οι ρυκμιςτικζσ πινακίδεσ -3 και -4
Σε οδοφσ προτεραιότθτασ, αυτζσ οι πινακίδεσ τοποκετοφνται ωσ εξισ.
 Εντόσ οικιςμϊν, θ πινακίδα -3 επαναλαμβάνεται πριν από κάκε διαςταφρωςθ, εκτόσ
αν υπάρχει ςθματοδότθσ, οπότε τοποκετείται επί αυτοφ.
 Εκτόσ οικιςμϊν, θ πινακίδα -3 επαναλαμβάνεται μετά από κάκε διαςταφρωςθ, εκτόσ
αν υπάρχει ςθματοδότθσ οπότε τοποκετείται επί αυτοφ.
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Σχιμα 9: Επιτρεπόμενοσ ςυνδυαςμόσ ρυκμιςτικϊν & πλθροφοριακϊν πινακίδων
(h=2,00 m ςε κζςθ άνευ πεηοδρομίου, h=2,20 m ςε κζςθ με πεηοδρόμιο
Θ=1,50 m ςε κζςθ άνευ πεηοδρομίου, h=2,20 m ςε κζςθ με πεηοδρόμιο)

Σχιμα 10: Διακοπι προτεραιότθτασ εγκάρςιασ οδοφ
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Σχιμα 11: Χριςθ ρυκμιςτικϊν πινακίδων ςτθ ςιμανςθ ιςόπεδων κόμβων
Χριςθ των πινακίδων Κ-1, Κ-2Π-74 και Π-75 του ΚΟΚ
Οι οριηόντιεσ καμπφλεσ είναι το απαραίτθτο ςυςτατικό μζροσ των οδικϊν χαράξεων.
Θβαρφτθτα των καμπφλων οδικϊν τμθμάτων είναι δυςανάλογα μεγάλθ ωσ προσ τθ
ςοβαρότθτα των ατυχθμάτων που ςυμβαίνουν ςυνολικά ςε μια οδό. Ωσ εκ τοφτου, οι
οδθγοίζχουν ανάγκθ για τθν υπόδειξθ του επιτρεπόμενου ανϊτατου ορίου ταχφτθτασ ειδικά
ςταμεμονωμζνα καμπφλα τμιματα τθσ οδοφ, ϊςτε να προςαρμόηουν τθν ταχφτθτα τουσ
ανάλογα. Θ διεκνισ εμπειρία αποδεικνφει ότι οι οδθγοί δεν ανταποκρίνονται, τόςο ςτα
ςιματαπροειδοποίθςθσ για τθν παρουςία καμπφλθσ ςτο άμεςο τμιμα τθσ πορείασ τουσ, όςο
καιςτο ςχετικό αναρτθμζνο όριο ταχφτθτασ, που αφορά ςτθν περιοχι των καμπυλϊν.
Θαπρζπει ο μελετθτισ τθσ οδοφ να ακολουκεί μια κατάλλθλθ διαδικαςία, όπωσ ακολοφκωσ.
α. Να εντοπίηει πότε χρειάηεται θ προειδοποίθςθ για μια καμπφλθ και για το
αντίςτοιχοόριο ταχφτθτασ, που ενδεχομζνωσ πρζπει να τοποκετθκεί.
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β. Να επιλζγει ζνα ανϊτατο όριο ταχφτθτασ που να ςυμβαδίηει με τισ προςδοκίεσ
τουοδθγοφ.
Θ εν λόγω διαδικαςία πρζπει να βελτιϊνει τθ ςυνζπεια τθσ ςιμανςθσ ςτα καμπφλα τμιματα
των οδϊν, κακϊσ και να επιτυγχάνει τθ ςυμμόρφωςθ των οδθγϊν με το εκάςτοτε αναρτθμζνο
όριο ταχφτθτασ.
Θ αςφάλεια και οι λειτουργικζσ ςυνκικεσ ςτα καμπφλα τμιματα τθσ οδοφ, επθρεάηονταιαπό
μεταβλθτζσ παραμζτρουσ, που είναι:
(1) ακτίνα καμπφλθσ
(2) επίκλιςθ ςτθν καμπφλθ
(3) ταχφτθτα ςτθν ευκυγραμμία
(4) κατθγορία οχιματοσ (μικρό επιβατθγό, φορτθγό)
(5) μικοσ εφαπτόμενθσ
(6) μικοσ καμπφλθσ
(7) διακζςιμθ απόςταςθ ορατότθτασ ςτάςθσ
(8) κατά μικοσ κλίςθ
(9) καμπφλθ ςυναρμογισ μθκοτομισ
Ζχει αποδειχκεί ότι από αυτζσ τισ εννζα μεταβλθτζσ, οι πρϊτεσ πζντε ζχουν τθν
πλζονςθμαντικι επιρροι ςτθν ταχφτθτα επί των καμπφλων οδικϊν τμθμάτων.
Οι πινακίδεσ Ρ-75 (με βζλοσ κόκκινου χρϊματοσ που ςθμαίνει κίνδυνοσ) υποδεικνφουν τθν
πορεία τθσ οδοφ ςε κζςθ καμπφλθσ, τθσ οποίασ ταχαρακτθριςτικά εντάςςονται ςε μια
τουλάχιςτον από τισ επόμενεσ περιπτϊςεισ. Αυτζσ τοποκετοφνται ςτθν κυρτι πλευρά
καμπφλου τμιματοσ οδοφ, προκειμζνου να υποδεικνφουν τθν καμπφλθ πορεία που ακολουκεί
θ οδόσ. Αυτζσ οι πινακίδεσ τοποκετοφνται εφόςον ςυντρζχει τουλάχιςτον μια από τισ
ακόλουκεσπεριπτϊςεισ.
α. Πταν θ επίκεντρθ γωνία του κυκλικοφ τόξου τθσ χάραξθσ (γωνία αλλαγισ διεφκυνςθσ) είναι
≥90º
β. Πταν το καμπφλο τμιμα βρίςκεται αμζςωσ μετά από κφρτωμα τθσ μθκοτομισ, πουεμποδίηει
(ακόμθ και αν υπάρχουν εγκατεςτθμζνοι οριοδείκτεσ) τον οδθγό να ζχειτθν απαιτοφμενθ
απόςταςθ ορατότθτασ απόφαςθσ (βλ. ΟΜΟΕ-Χ, §10.1.4) από τοςθμείο αρχισ τθσ καμπφλθσ.
Επίςθσ, όταν μια ςειρά ιςτϊν ςτιριξθσ εναζριων αγωγϊν ΟΚΩ, που βρίςκεται ςτθν κυρτι
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πλευρά τθσ οδοφ, αλλάηει πλευρά ςτθν αρχιτου υπόψθ καμπφλου τμιματοσ, οπότε ο οδθγόσ
ενδζχεται να παραπλανθκεί ωσπροσ τθν πραγματικι πορεία τθσ οδοφ, εφόςον δεν ζχει ςυνεχι
κζαςθ των βάςεωντων ιςτϊν.
γ. Πταν, λόγω του μεγζκουσ τθσ ακτίνασ καμπυλότθτασ τθσ χάραξθσ τθσ οδοφ, επιβάλλεται και
εγκακίςταται πινακίδα με μειωμζνο ανϊτατο όριο ταχφτθτασ, οπότε θ πινακίδα Κ-1
τοποκετείται πάνω από τθν πινακίδα (-32).
δ. Πταν θ ταχφτθτα, που μπορεί να αναπτυχκεί ςτο καμπφλο τμιμα (λόγω του μεγζκουσ τθσ
ακτίνασ καμπυλότθτασ), υπολείπεται κατά 15 km/h ι περιςςότερο τθσ ταχφτθτασ του
προθγοφμενου τμιματοσ. Ωσ ταχφτθτα του προθγοφμενου τμιματοσ καλαμβάνεται αυτι που
μπορεί να αναπτυχκεί με κριτιριο τθ γεωμετρία τθσ οδοφ καιτθ διακζςιμθ απόςταςθ
ορατότθτασ, ανεξάρτθτα από το αναρτθμζνο όριο ταχφτθτατθσ οδοφ.

Ρίνακασ 6: Αναλυτικόσ υπολογιςμόσ πφκνωςθσ πινακίδων Ρ-75

Ρίνακασ 7: Ρφκνωςθ πινακίδων Ρ-75

Σχιμα 12: Εφαρμογι πινακίδων Κ-1, Ρ-75 και Ρ-74
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Σχιμα 13: Συνδυαςμόσ πινακίδων προειδοποίθςθσ για ςυνάντθςθ καμπφλων τμθμάτων οδϊν
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Κάποια γενικά ςτοιχεία που ορίηονται ςτθν ΟΜΟΕ – ΙΚ ςχετικά με τισ πινακίδεσ ςιμανςθσ και
πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ παρουςιάηονται ακολοφκωσ.
Επιλογι μζτρων μείωςθσ ταχφτθτασ ςε περιοχι κόμβου
Ππωσ προαναφζρεται, οι ιςόπεδοι κόμβοι αποτελοφν τμιματα ενόσ οδικοφ άξονα με
ξεχωριςτά χαρακτθριςτικά. Οι κόμβοι ςυναντϊνται ςυχνά ςε αςτικζσ περιοχζσ, και
περιςςότερο ςποραδικά ςε υπεραςτικζσ και περιαςτικζσ περιοχζσ. Μερικά ςτοιχεία από τισ
οπτικζσ εντυπϊςεισ, τα φυςικά χαρακτθριςτικά και τισ αντιλθπτζσ ποιοτικζσ διαφορζσ,
πουεπθρεάηουν τισ λειτουργικζσ ταχφτθτεσ ςτα οδικά τμιματα, είναι διαφορετικά από
εκείναπου επθρεάηουν τθ λειτουργικι ταχφτθτα ςε περιοχζσ κόμβων. Στθν περιοχι
επιρροισενόσ κόμβου περιλαμβάνονται, το οδικό τμιμα μζςα ςτο οποίο θ τυπικι διατομι τθσ
οδοφμεταβάλλεται, κακϊσ και τα εκατζρωκεν αυτοφ τμιματα που επθρεάηει θ λειτουργία
τουκόμβου, π.χ. λόγω ςχθματιηόμενων ουρϊν αναμονισ και επιβράδυνςθσ για τθν
εκτζλεςθςτροφϊν

Σχιμα 14: Οδικό τμιμα και περιοχι κόμβου
Σε μερικζσ περιπτϊςεισ, οι ταχφτθτεσ μελζτθσ των οδικϊν τμθμάτων, που προςεγγίηουνςε ζνα
κόμβο, μπορεί να είναι κατάλλθλεσ. Σε άλλεσ περιπτϊςεισ, τα χαρακτθριςτικά τουκόμβου και
το φορτίο τθσ προςπάκειασ που καταβάλλουν οι οδθγοί ποικίλουν, οπότεμπορεί να είναι
επικυμθτι θ μείωςθ τθσ ταχφτθτασ κατά μικοσ του κόμβου. Θ ανάγκθ γιατθ μείωςθ τθσ
ταχφτθτασ ςε περιοχζσ κόμβων μπορεί να εξετάηεται ανάλογα με τισ ακόλουκεσ γενικζσ
ςυνκικεσ.
•

Το ανϊτατο όριο ταχφτθτασ του οδικοφ τμιματοσ (πριν από τον κόμβο) είναι
υψθλότερο από τθν επικυμθτι ταχφτθτα κατά τθν προςζγγιςθ του κόμβου, π.χ. θ
διζλευςθ από τον κόμβο ρυκμίηεται με πινακίδα STOP, ι θ προςζγγιςθ γίνεται από
υπεραςτικό περιβάλλον ςε περιςςότερο αςτικό.
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•

Το ανϊτατο όριο ταχφτθτασ του οδικοφ τμιματοσ (πριν από τον κόμβο) είναι το ίδιομε
τθν επικυμθτι ταχφτθτα κατά τθν προςζγγιςθ του κόμβου, εντοφτοισ οι
οδθγοίςυνικωσ υπερβαίνουν αυτό το ανϊτατο όριο.

•

Το ανϊτατο όριο και θ λειτουργικι ταχφτθτα ςτο οδικό τμιμα και ςτον κόμβο
βρίςκονται ςε λογικι αρμονία. Εντοφτοισ, οι δυνθτικζσ ςυγκροφςεισ των κινιςεων
ςτονκόμβο (π.χ. χειριςμοί αποχωριςμοφ ι ςυγχϊνευςθσ, διαςταφρωςθσ άλλων
κινιςεων, ι αναγκαςτικι αναμονι) απαιτοφν τθν εγριγορςθ των οδθγϊν,
προκειμζνουνα αντιμετωπίςουν καταςτάςεισ δυνθτικϊν ςυγκροφςεων.

Ππωσ προαναφζρεται θ περιοχι επιρροισ του κόμβου προςδιορίηεται από τα επιμζρουσμικθ
τθσ γεωμετρικισ επιρροισ και τθσ λειτουργικισ επιρροισ. Ο προςδιοριςμόσ τθσ περιοχισ
λειτουργικισ επιρροισ, εν γζνει, αφορά ςτον εντοπιςμό τθσ κζςθσ μιασ δυνθτικισςφγκρουςθσ
(π.χ. κατά τουσ χειριςμοφσ διαςταφρωςθσ τθσ εγκάρςιασ κυκλοφορίασ, ςτθκζςθ STOP, ι ςτο
πίςω μζροσ ςχθματιηόμενθσ ουράσ αναμονισ), κακϊσ και ςτον υπολογιςμό τθσ απόςταςθσ
ορατότθτασ ςτάςθσ πριν από τθν εξεταηόμενθ κζςθ. Στθν περίπτωςθ ρφκμιςθσ τθσ πρόςβαςθσ
με πινακίδεσ STOP, κα πρζπει να λαμβάνεται υπόψθζνασ άνετοσ ρυκμόσ επιβράδυνςθσ. Σε
άλλεσ μορφζσ ρφκμιςθσ μπορεί να είναι αποδεκτόσ ζνασ ταχφτεροσ ρυκμόσ επιβράδυνςθσ. Για
τθν περίπτωςθ που θ ρφκμιςθ ςτθνπροςζγγιςθ του κόμβου γίνεται με πινακίδα STOP ι
φωτεινό ςθματοδότθ, ο προςδιοριςμόσ του μικουσ τθσ περιοχισ λειτουργικισ επιρροισ
υποδεικνφεται ςτον επόμενο πίνακα.

Ρίνακασ 8: Μικοσ περιοχισ λειτουργικισ επιρροισ κόμβου (απόςταςθ αρχισ λειτουργικισ
επιρροισ από τθ κζςθ ςφγκρουςθσ ι τθν πινακίδα STOP)
Ρριν από τον κόμβο και εκτόσ τθσ περιοχισ λειτουργικισ επιρροισ του κόμβου, χρειάηεταινα
επιτυγχάνεται θ μετάβαςθ από τθν ταχφτθτα (Vο) του οδικοφ τμιματοσ ςτθν ταχφτθταςτόχο
(Vt), που πρζπει να ζχουν τα οχιματα φτάνοντασ ςτο όριο τθσ περιοχισ λειτουργικισ επιρροισ
του κόμβου. Θ απαιτοφμενθ επιβράδυνςθ γίνεται ςε μικοσ που επιλζγεταιαπό τον επόμενο
πίνακα ανάλογα με τθν επικυμθτι μείωςθ τθσ ταχφτθτασ. Με αυτόν τοντρόπο προςδιορίηεται
το μικοσ τθσ μεταβατικισ περιοχισ. Θ μείωςθ τθσ ταχφτθτασ πρζπει να γίνεται ςε βιματα των
20 km/h.

Ρίνακασ 9: Μικοσ μεταβατικισ περιοχισ μεταξφ οδικοφ τμιματοσ και κόμβου
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Πλα τα μζτρα που ςτοχεφουν ςτθ ςυμμόρφωςθ των οδθγϊν με τθν ταχφτθτα ςτόχο, τθνοποία
αυτοί πρζπει να ζχουν φτάνοντασ ςτο όριο τθσ περιοχισ λειτουργικισ επιρροισ τουκόμβου,
πρζπει να υλοποιοφνται και να ολοκλθρϊνουν το ςκοπό τουσ ςτο μικοσ τθσ μεταβατικισ
περιοχισ. Αντίςτοιχα, τα υπόλοιπα μζτρα πρζπει να υλοποιοφνται ςτθν περιοχι λειτουργικισ
επιρροισ του κόμβου. Τα ενδεικνυόμενα μζτρα, τόςο για τθ μείωςθ τθσ ταχφτθτασ, όςο και για
τθν τιρθςθ του μειωμζνου ορίου ταχφτθτασ, μπορεί να είναι:
•

Ρινακίδεσ δυναμικισ πλθροφόρθςθσ (ςφςτθμα π.χ. με ραντάρ, που ανιχνεφει
τθνταχφτθτα προςεγγίηοντοσ οχιματοσ και τθν παρουςιάηει με θλεκτρονικι
πινακίδαςτθν ίδια όψθ με τθ ςτακερι πινακίδα του επιτρεπόμενου ανϊτατου ορίου
ταχφτθτασ)

•

Εγκάρςια οριηόντια ςιμανςθ

•

Εγκάρςιεσ ζγγλυφεσ ραβδϊςεισ

•

Διαμικεισ ζγγλυφεσ ραβδϊςεισ (ΟΜΟΕ-ΣΡΕΟ

•

Μεγάλου πλάτουσ διαμικθσ οριηόντια ςιμανςθ

•

Καταςκευι κόμβων κυκλικισ κίνθςθσ (βλ. ΟΜΟΕ-Κ3)

•

Καμπυλοειδισ χάραξθ ςτον κλάδο προςζγγιςθσ του κόμβου

•

Διαχωριςτικζσ νθςίδεσ

•

Μζτρα επιβολισ ιπιασ κυκλοφορίασ

•

Μείωςθ πλάτουσ λωρίδων

•

Μζτρα οπτικισ διαμόρφωςθσ ερειςμάτων

•

Σχεδιαςμόσ με τοπιοτεχνία παρόδιων ςτοιχείων
Κατανόθςθ τθσ ανάγκθσ μζτρων μείωςθσ ταχφτθτασ ςε ειςόδουσ οικιςμϊν

Εκτόσ από τισ περιοχζσ των κόμβων, μζτρα μείωςθσ ταχφτθτασ είναι επίςθσ και περιςςότερο
αναγκαία ςτα τμιματα των περαςτικϊν οδϊν, που διζρχονται από περιοχζσ περιαςτικζσ ι
μικρϊν οικιςμϊν. Αυτό ςυμβαίνει, λόγω αυξθμζνου αρικμοφ διαφορετικϊν χρθςτϊν τθσ οδοφ
(πεηοί, ποδθλατιςτζσ, κλπ.), που κινοφνται ςτισ πλευρζσ τθσ οδοφ και εγκάρςια αυτισ. Για να
κατανοθκεί καλφτερα θ ςθμαςία τθσ ανάγκθσ μείωςθσ τθσ ταχφτθτασ, ςτισ εν
λόγωπεριπτϊςεισ, παρουςιάηεται ςτθ ςυνζχεια το οπτικό πεδίο εςτίαςθσ οδθγοφ οχιματοσ,

ΕΜΜΑΝΟΥΘΛ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
09/01/2023 16:50:03 EET - 44.210.77.138

77

Εικόνα 5: Οδθγίεσ ΟΜΟΕ – ΙΚ για μείωςθ ταχφτθτασ ςε οικιςμοφσ
Αποςτάςεισ Ορατότθτασ ςε ΙΚ
Θ ανεπαρκισ απόςταςθ ορατότθτασ ςε κόμβουσ είναι βαςικόσ παράγοντασ, που ςυνειςφζρει
ωσ αιτία ςε μεγάλο ποςοςτό ατυχθμάτων. Θ πρόνοια για επαρκι απόςταςθ ορατότθτασ είναι
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απόλυτα ουςιαςτικι και κα πρζπει να λαμβάνει υψθλι προτεραιότθτα ςτθδιαδικαςία
ςχεδιαςμοφ.
Τα

γενικά

κριτιρια

που

πρζπει

να

ακολουκοφνται

ςτθν

πρόνοια

επαρκοφσ

απόςταςθσορατότθτασ περιλαμβάνουν τα ακόλουκα.
•

Απόςταςθ που υπερβαίνει τθν ελάχιςτθ απόςταςθ ορατότθτασ για ςτάςθ κα πρζπει να
παρζχεται ςτισ κζςεισ όλων των προςβάςεων των ιςόπεδων κόμβων (είςοδοι, ζξοδοι,
πινακίδεσ STOP, φωτεινοί ςθματοδότεσ, ςυμβάλλουςεσ οδοί). Θ χριςθκατάλλθλθσ
γεωμετρίασ ςτισ προςβάςεισ με αποφυγι κλειςτϊν οριηόντιων και απότομων
κατακόρυφων καμπυλϊν, κανονικά κα επιτρζπει επαρκι απόςταςθ ορατότθτασ.

•

Οι προςβάςεισ προσ εξόδουσ, ι ιςόπεδεσ διαςταυρϊςεισ (περιλαμβάνονται ςτροφζσ,
μικοσ αναμονισ και λωρίδεσ επιβράδυνςθσ) κα πρζπει να ζχουν επαρκι απόςταςθ
ορατότθτασ ανάλογα με τθν ταχφτθτα μελζτθσ, κακϊσ επίςθσ να εξυπθρετοφν κάκε
επιτρεπόμενο χειριςμό αλλαγισ λωρίδασ.

•

Επαρκισ απόςταςθ ορατότθτασ κα πρζπει να παρζχεται επί τθσ διερχόμενθσ οδοφ, ςτισ
ειςόδουσ (από λωρίδεσ επιτάχυνςθσ ι ςυγχϊνευςθσ, πινακίδεσ STOP, ι 1, οδοφσ
ςφνδεςθσ παρόδιων εγκαταςτάςεων, ι φωτεινοφσ ςθματοδότεσ), ϊςτε ναπαρζχεται θ
δυνατότθτα αμυντικισ οδιγθςθσ. Αυτι θ πλευρικι απόςταςθ ορατότθτασ κα πρζπει να
περιλαμβάνει, όςο το δυνατόν μεγαλφτερο μικοσ τθσ ειςερχόμενθσ λωρίδασ, ι τθσ
διαςταυροφμενθσ οδοφ. Μια κακαρι κζαςθ των ειςερχόμενωνοχθμάτων είναι
απαραίτθτθ για να επιτρζπεται ςτθ διερχόμενθ κυκλοφορία να υποςτθρίηει τουσ
χειριςμοφσ ςυγχϊνευςθσ και να αποφεφγει τα οχιματα που ζχουν «παραβιάςει», ι
εμφανίηουν τθν πρόκεςθ να παραβιάςουν πινακίδεσ STOP ι φωτεινοφσ ςθματοδότεσ.

•

Ρροςβάςεισ ςε ςχολεία ι πεηοδιαβάςεισ κα πρζπει να ζχουν απόςταςθ ορατότθτασ
μεγαλφτερθ από τισ ελάχιςτεσ τιμζσ. Αυτό κα πρζπει να περιλαμβάνει μια κακαρι
κζαςθ των προςβάςεων, που οι πεηοί χρθςιμοποιοφν ι μοιράηονται με οχιματα.

•

Θ απόςταςθ ορατότθτασ προσ τισ δυο κατευκφνςεισ κα πρζπει να παρζχεται ςε όλεσ τισ
ςυμβάλλουςεσ οδοφσ, ϊςτε να επιτρζπεται ςτα ειςερχόμενα οχιματα νααποφεφγουν
τθ διερχόμενθ κυκλοφορία. • Αςφαλείσ αποςτάςεισ ορατότθτασ κα πρζπει να
παρζχονται ςε όλουσ τουσ ιςόπεδουσ κόμβουσ περιλαμβανομζνων των λωρίδων
ςτροφισ και των λωρίδων αλλαγισταχφτθτασ.

•

Ο οδοφωτιςμόσ κα πρζπει να χρθςιμοποιείται για τθ βελτίωςθ τθσ απόςταςθσ
ορατότθτασ κατά τισ νυχτερινζσ ϊρεσ.

Οι πρόνοιεσ για απόςταςθ ορατότθτασ περιορίηονται από τθ γεωμετρία τθσ κφριασ οδοφ, τθ
φφςθ και τθν ανάπτυξθ των παρόδιων χριςεων γθσ. Ππου θ κζαςθ περιορίηεται
απόκυρτϊματα τθσ μθκοτομισ ι οπτικά εμπόδια, τότε θ απόςταςθ ορατότθτασ κα πρζπει
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ναελζγχεται με βάςθ το φψοσ οφκαλμοφ του οδθγοφ ςτο 1 m και το φψοσ εμποδίου ςτα0,15 m.
Στισ εξόδουσ ι ςε άλλεσ κζςεισ, όπου ο οδθγόσ μπορεί να μθν είναι βζβαιοσ γιατθ χάραξθ τθσ
οδοφ, απαιτείται να παρζχεται ς’ αυτόν μια κακαρι κζαςθ τθσ επιφάνειαστου οδοςτρϊματοσ.
Σε κζςεισ που απαιτοφν μια κακαρι κζαςθ των άλλων οχθμάτων ιτων πεηϊν, για τθν αςφαλι
εκτζλεςθ κινιςεων διαςταφρωςθσ ι χειριςμϊν ειςόδου, θαπόςταςθ ορατότθτασ κα πρζπει να
βαςίηεται ςε φψοσ οφκαλμοφ του οδθγοφ 1 m και ςεφψοσ εμποδίου 1 m (κατά προτίμθςθ 0,5
m). Το φψοσ οφκαλμοφ του οδθγοφ φορτθγοφμπορεί να αυξάνεται για τον προςδιοριςμό τθσ
γραμμισ κζαςθσ των εμποδίων για τουσ χειριςμοφσ εντόσ του κόμβου. Στα εμπόδια για τθν
απόςταςθ ορατότθτασ ςε ιςόπεδουσκόμβουσ περιλαμβάνονται τα ακόλουκα.
•

Κάκε ιδιοκτθςία που δεν υπόκειται ςτθ δικαιοδοςία του δθμοςίου, κα πρζπει
νακεωρείται ωσ μια περιοχι πικανισ παρουςίασ εμποδίων ςτθν απόςταςθ ορατότθτασ.
Με βάςθ το βακμό ςθμαντικότθτασ του αναμενόμενου πικανοφ εμποδίου καπρζπει να
εξετάηεται θ απαλλοτρίωςθ ι θ επιβολι δουλείασ, ωσ προσ τθν επιτρεπόμενθ χριςθ
τθσ κρίςιμθσ επιφάνειασ.

•

Επιφάνειεσ που περιλαμβάνουν βλάςτθςθ (δζνδρα, κάμνουσ, χλόθ, κλπ.), όπουδεν
είναι δυνατό να γίνει εφκολα κοπι ι απομάκρυνςθ με διαδικαςίεσ ςυντιρθςθσ, αυτζσ
κα πρζπει να κεωροφνται ωσ εμπόδιο.

•

Λωρίδεσ ςτάκμευςθσ κα πρζπει επίςθσ να κεωροφνται ωσ εμπόδια. Θ ςτάκμευςθκα
πρζπει να απαγορεφεται ςε όςθ ζκταςθ (κατά μικοσ τθσ οδοφ) απαιτείται για
τθδιαςφάλιςθ επαρκοφσ απόςταςθσ ορατότθτασ.

•

Μεγάλοσ αρικμόσ, ι μεγάλο μζγεκοσ ιςτϊν ι ςτφλων οδοφωτιςμοφ, πινακίδων,
ςθματοδοτϊν ι τυχόν άλλων, που μειϊνουν ουςιαςτικά το πεδίο ορατότθτασ μζςαςτα
επικυμθτά όρια κακαρισ κζαςθσ, μπορεί να αποτελοφν εμπόδια ςτθν ορατότθτα.
Ρικανά εμπόδια ορατότθτασ δθμιουργοφμενα από ιςτοφσ, ςτθρίξεισ, κακϊσ
καιπινακίδεσ κοντά ςτουσ κόμβουσ κα πρζπει να διερευνϊνται με προςοχι για τισ
επιπτϊςεισ τουσ.

Θ απόςταςθ ορατότθτασ ορίηεται από το ορατό ςτον οδθγό μικοσ τθσ οδοφ. Τα τζςςεραείδθ
απόςταςθσ ορατότθτασ που εμπλζκονται ςτο ςχεδιαςμό τθσ οδοφ είναι:
•

Θ απόςταςθ ορατότθτασ ςτάςθσ (βλ. ΟΜΟΕ-Χ, §10.1.1)

•

Οι αποςτάςεισ ορατότθτασ ιςόπεδου κόμβου (περιλαμβάνονται ςτθν παροφςα
παράγραφο)

•

Θ απόςταςθ ορατότθτασ προςπζραςθσ (βλ. ΟΜΟΕ-Χ, §10.1.3)

Τα τρία πρϊτα είδθ ενδιαφζρουν ςτο ςχεδιαςμό νζων ιςόπεδων κόμβων και ειδικά ςτονζλεγχο
υφιςτάμενων ιςόπεδων κόμβων, ωσ ζνα αντικείμενο τθσ διαδικαςίασ Επικεϊρθςθσ Οδικισ
Αςφάλειασ.
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Κόμβοι χωρίσ ρφκμιςθ ςτισ προςβάςεισ
Σε κόμβουσ χωρίσ ρφκμιςθ, οι οδθγοί, που προςεγγίηουν ςτον κόμβο και από τισ δυο οδοφσ, κα
πρζπει να ζχουν τθ δυνατότθτα να βλζπουν εγκαίρωσ τα τυχόν οχιματα με ταοποία μπορεί να
ςυγκρουςκοφν. Δθλαδι, να υπάρχει χρόνοσ για να ςταματιςουν ι ναεπιβραδφνουν, ϊςτε να
αποφφγουν τθ ςφγκρουςθ. Θ απαιτοφμενθ απόςταςθ ορατότθτασ, για τθν αςφαλι λειτουργία
του κόμβου χωρίσ ρφκμιςθ, ζχει άμεςθ ςχζςθ με τισ ταχφτθτεσ των οχθμάτων και τισ
αποςτάςεισ που διανφονται ςτθ χρονικι διάρκεια τθσ διαδικαςίασ «αντίλθψθ-αντίδραςθπζδθςθ». Οι ελάχιςτεσ ςυνιςτϊμενεσ αποςτάςεισ ορατότθτασςτάςθσ, αντίςτοιχα για
ςυγκεκριμζνεσ ταχφτθτεσ (επί οδοφ με κατά μικοσ κλίςθ ≤2%),αναφζρονται ςτον επόμενο
πίνακα.

Ρίνακασ 10: Ελάχιςτεσ ςυνιςτϊμενεσ αποςτάςεισ ορατότθτασ ςτάςθσ
Θ λειτουργία κόμβου χωρίσ ρφκμιςθ πρζπει να αποφεφγεται, ενϊ αντίκετα ςυνιςτάται
θρφκμιςθ

του

κόμβου

με

υποχρεωτικι

ςτάςθ

(STOP),

ι

τουλάχιςτον

με

παραχϊρθςθπροτεραιότθτασ (πινακίδα -1) ςτισ προςβάςεισ τθσ δευτερεφουςασ οδοφ. Θ
λειτουργίαμε ςθματοδότθ επιβάλλεται μόνο όταν ςυντρζχουν οριςμζνεσ προχποκζςεισ.
φκμιςθ Λειτουργίασ Κόμβου με Υποχρεωτικι Στάςθ (πινακίδα STOP)
Τα

οχιματα

που

ςταματοφν

ενϊπιον

διαςταφρωςθσ,

πρζπει

να

ζχουν

επαρκι

απόςταςθορατότθτασ, θ οποία κα επιτρζψει να αναχωριςουν προκειμζνου να διαςταυρϊςουν
τθνδιερχόμενθ οδό, ι να ειςζλκουν ς ϋαυτι προσ τθ μια ι τθν άλλθ κατεφκυνςθ. Αυτζσ οιτρεισ
δυνατζσ κινιςεισ παρουςιάηονται ςτο επόμενο ςχιμα και αναλφονται ςτθ ςυνζχεια.

Σχιμα 15: Οι τρεισ δυνατζσ κινιςεισ ςε διαςταφρωςθ από τθν πρόςβαςθ
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(1) Κίνθςθ ευκεία για εγκάρςια διζλευςθ τθσ κφριασ οδοφΠταν ο οδθγόσ εκτελεί αυτι τθν
κίνθςθ, πρζπει να υπάρχει επαρκισ απόςταςθ ορατότθτασ και προσ τισ δυο εκατζρωκεν
κατευκφνςεισ, ϊςτε να ολοκλθρωκεί θ κίνθςθ και νααποφευχκεί ςφγκρουςθ με οχιματα
κινοφμενα ςτθν κφρια οδό. Θ απαιτοφμενθ απόςταςθορατότθτασ, ανάλογα με τθν ταχφτθτα
V85 τθσ κφριασ οδοφ.
(2) Κίνθςθ αριςτερισ ςτροφισ για είςοδο ςτθν κφρια οδόΓια να εκτελεςτεί αυτι θ κίνθςθ κα
πρζπει, ςε ςυγκεκριμζνθ απόςταςθ ορατότθτασ ναμθν υπάρχουν κινοφμενα οχιματα επί τθσ
κφριασ οδοφ προσ τθ διαςταφρωςθ, οφτε απόαριςτερά, οφτε από δεξιά του εν ςτάςει
οχιματοσ. Θ απαιτοφμενθ απόςταςθ ορατότθτασγι αυτι τθν κίνθςθ επθρεάηεται από το χρόνο
που χρειάηεται το εν ςτάςει όχθμα να ειςζλκει ςτθν κφρια οδό με αριςτερι ςτροφι και να
επιταχφνει, ϊςτε να φτάςει τθ μζςθ ταχφτθτα τθσ οδοφ, χωρίσ να επθρεάςει τθν ταχφτθτα των
οχθμάτων τα οποία προςεγγίηουν από τθν άλλθ κατεφκυνςθ τθσ κφριασ οδοφ. Θ ςυνιςτϊμενθ
απόςταςθ ορατότθτασ, ανάλογα με τθν ταχφτθτα V85 τθσ κφριασ οδοφ.
(3) Κίνθςθ δεξιάσ ςτροφισ για είςοδο ςτθν κφρια οδό
Για να εκτελεςτεί αυτι θ κίνθςθ, από το όχθμα εν ςτάςει, πρζπει να υπάρχει επαρκισαπόςταςθ
ορατότθτασ, που κα επιτρζπει τθν είςοδο ςτθν κφρια οδό και τθν επιτάχυνςθτου, χωρίσ να
επθρεάςει τθν ταχφτθτα των οχθμάτων που προςεγγίηουν ςτθ διαςταφρωςθ από τθν άλλθ
κατεφκυνςθ τθσ κφριασ οδοφ. Θ ςυνιςτϊμενθ απόςταςθ ορατότθτασ, ανάλογα με τθν ταχφτθτα
V85 τθσ κφριασ οδοφ, αναφζρονται ςτον επόμενο πίνακα.
(4) Κίνθςθ αριςτερισ ςτροφισ από τθν κφρια οδό προσ τθ δευτερεφουςαΓια να εκτελεςτεί
αυτι θ κίνθςθ, από το εν ςτάςει όχθμα ςτθ λωρίδα αριςτερισ ςτροφιστθσ κφριασ οδοφ, πρζπει
να υπάρχει επαρκισ ορατότθτα κατά μικοσ τθσ λωρίδασ (τθσ εξωτερικισ λωρίδασ ςε
περίπτωςθ πολλαπλϊν λωρίδων) τθσ αντίκετθσ κατεφκυνςθσ τθσ κφριασ οδοφ. Θ ςυνιςτϊμενθ
απόςταςθ ορατότθτασ, ανάλογα με τθν ταχφτθτα V85 τθσ κφριασ οδοφ αναφζρεται ςτον
επόμενο Ρίνακα

Ρίνακασ 11: Ελάχιςτεσ ςυνιςτϊμενεσ αποςτάςεισ ορατότθτασ

ΕΜΜΑΝΟΥΘΛ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
09/01/2023 16:50:03 EET - 44.210.77.138

82

Θ πλευρά του ρυκμιηόμενου ςκζλουσ με πινακίδα STOP κακορίηεται με βάςθ τθν αντιλθπτι
απόςταςθ από τον οφκαλμό του οδθγοφ. Θεωρείται ότι θ κζςθ του οφκαλμοφ τουοδθγοφ είναι
τουλάχιςτον 4,5 m πίςω από τθν οριογραμμι κυκλοφορίασ τθσ κυρίασ. Αυτι θ απόςταςθ
μπορεί να αναπροςαρμοςτεί ςε μία μελζτθ, ότανυπάρχουν ςυγκεκριμζνα χαρακτθριςτικά ςτθν
υποψιφια τοποκεςία. Θ τρίτθ πλευρά τουτριγϊνου ορατότθτασ είναι θ πραγματικι γραμμι
ορατότθτασ, θ οποία είναι θ υποτείνουςα που ςυνδζει τισ άλλεσ δφο πλευρζσ του τριγϊνου. Ωσ
εκ τοφτου, οτιδιποτε βρίςκεταιςε αυτιν τθν περιοχι, που μπορεί να εμποδίηει τθν ορατότθτα
του οδθγοφ, πρζπει νααπομακρυνκεί.

Σχιμα 16: Θζςθ ςτάςθσ οχιματοσ προ αναχϊρθςθσ
Ορατότθτα για εκτζλεςθ κίνθςθσ
Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ κίνθςθσ ο οδθγόσ κα πρζπει να εξαςφαλίηει ότι διατίκεται το
απαραίτθτο ελεφκερο μικοσ διαδρομισ για να ολοκλθρϊςει τθν κίνθςθ, χωρίσ να χρειαςτεί να
προςαρμόςει τθν ταχφτθτά του εξαιτίασ κάποιου εμποδίου (προπορευόμενο ι ςταματθμζνο
όχθμα). Ο οδθγόσ, κα πρζπει να μπορεί να αναγνωρίηει εμπόδιο φψουσ 0,15 m από τθ κζςθ
ςτάςθσ του, λαμβάνοντασ ωσ φψοσ οφκαλμϊν το 1 m.
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Σχιμα 17: Αποςτάςεισ ορατότθτασ για εκτζλεςθ κίνθςθσ
Θ απόςταςθ ορατότθτασ για τθν ευκεία κίνθςθ κακορίηεται από το χρόνο που χρειάηεται ο
οδθγόσ για να διανφςει τθν απόςταςθ:
S=D+W+L
Ππου:
S *m+ : απόςταςθ διανυόμενθ
D *m+ : απόςταςθ από κζςθ οδθγοφ ζωσ οριογραμμι κφριασ οδοφ, θ οποία ορίηεται
ςυνικωσ ςτα 4,5 m (απολφτωσ ελάχιςτθ 3,0 m)
W *m+ : πλάτοσ οδοςτρϊματοσ κφριασ οδοφ
L *m+ : μικοσ οχιματοσ
Σε περίπτωςθ αριςτερισ κίνθςθσ υπολογίηεται το μικοσ του τόξου πορείασ του οχιματοσ, όπωσ
διαγράφεται από τθν εςωτερικι πλευρά του πίςω άξονα. Ραρόμοια λογικι ακολουκείται και
για τθ δεξιά ςτροφι, όπου ςυνικωσ δεν παρατθροφνται προβλιματα λόγω του μικροφ μικουσ
πορείασ. Το μικοσ του τόξου υπολογίηεται με τθν επόμενθ εξίςωςθ.
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ΚατεφκυνςθΛάριςα – Ηάππειο
ΧΘ 1+700:Θ τοποκζτθςθ τθσ πινακίδασ Κ21 επί του ςθματοδότθ δεν είναι θ ορκι μζκοδοσ
εφαρμογισ κατά ΟΜΟΕ – ΚΣΟ κακϊσ θ τοποκζτθςθ τθσ πρζπει να προθγείται του φωτεινοφ
ςθματοδότθ για τθν ζγκαιρθ προειδοποίθςθ των διερχόμενων οχθμάτων.
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ΧΘ 1+780: Μθ τιρθςθ απαγόρευςθσ προςπζραςθσ και θ διαγράμμιςθ χριηει βελτίωςθσ. Το
ςθμείο αυτό αποτελεί είςοδο ςτον οικιςμό τθσ Νίκαιασ με όριο 50, και πριν από 20 μζτρα
υπιρχε πινακίδα ορίου 70 προκαλϊντασ ςφγχυςθ ςτουσ οδθγοφσ.

ΧΘ 1+820Αποκατάςταςθ τθσ διαγράμμιςθσ τθσ διάβαςθσ πεηϊν και του ορίου ΣΤΟΡ
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ΧΘ 1+930:Ιδιαίτερα επικίνδυνο ςθμείο με παρόδια πρόςβαςθ χωρίσ καλι ορατότθτα,
αριςτερζσ ςτροφζσ και ανεπαρκι οριηόντια διαγράμμιςθ

ΧΘ 1+960: Λανκαςμζνθ τοποκζτθςθ πινακίδασ Ρ75
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ΧΘ 2+020: Λανκαςμζνθ τοποκζτθςθ πινακίδασ Ρ75

ΧΘ 2+080: Σθμείο που δεν υπάρχει ρφκμιςθ τθσ κυκλοφόριασ με πλζξθ τθσ κυκλοφορίασ τθσ
κφριασ και δευτερεφουςασ οδοφ
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ΧΘ 2+200: Ζλλειψθ ρφκμιςθσ τθσ κυκλοφορίασ τόςο ςτθ κφρια όςο και δευτερεφουςα οδό με
πολλά ςθμεία εμπλοκισ και αφξθςθ πικανοτιτων πρόκλθςθσ ατυχιματοσ.

ΧΘ 2+450: Επικίνδυνθ παρόδια πρόςβαςθ χωρίσ ορατότθτα, υπόδειξθ διαγράμμιςθσ και
ρυκμιςτικισ πινακίδασ.
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ΧΘ 2+520: Ραρόδια πρόςβαςθ με ανεπάρκεια υπόδειξθσ οριηόντιασ διαγράμμιςθσ και ζλλειψθ
ρυκμιςτικισ πινακίδασ.

ΧΘ 2+630: Ιδιαίτερα επικίνδυνο παράπλευρο εμπόδιο κατθγορίασ κινδφνου 1 κατά ΟΜΟΕ –
ΣΑΟ. Απαίτθςθ αςφάλιςθσ του με ΣΑ και ρφκμιςθ τθσ κυκλοφορίασ των ειςερχομζνων
οχθμάτων ςτθν κφρια οδό.
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ΧΘ 2+980: Επικίνδυνθ παρόδια πρόςβαςθ με ζλλειψθ ορατότθτασ λόγω βλάςτθςθσ

ΧΘ 3+350: Ζλλειψθ ορατότθτασ των πινακίδων λόγω βλάςτθςθσ
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ΧΘ 3+380: Ραρόδια πρόςβαςθ παράνομα διανοιγμζνθ

ΧΘ 3+550: Ιδιαίτερα επικίνδυνθ παρόδια πρόςβαςθ με ζλλειψθ ορατότθτασ λόγω βλάςτθςθσ
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ΧΘ 3+750: Ζλλειψθ ορατότθτασ διαςταυρϊμενθσ οδοφ λόγω βλάςτθςθσ και δικτφων ΩΚΟ. Μθ
τιρθςθ των τριγϊνων ορατότθτασ κατά ΟΜΟΕ - ΙΚ

ΧΘ 3+800:Ανεπαρκισ ορατότθτα τθσ κάκετθσ οδοφσ λόγω παρακείμενθσ ιδιοκτθςίασ μθ τιρθςθ
των τριγϊνων ορατότθτασ κατά ΟΜΟΕ – ΙΚ.
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ΧΘ 4+200: Τοποκζτθςθ πινακίδασ Κ01δ ςε ςθμείο που εμποδίηει τθν ορατότθτα τθσ

ΧΘ 4+500: Μθ τιρθςθ τριγϊνων ορατότθτασ τθσ διαςταυροφμενθσ οδοφσ λόγω ιδιοκτθςίασ και
επιπλζον ζλλειψθ ρυκμιςτικισ πινακίδασ.
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ΧΘ 4+850: Ραράνομθ ςτάκμευςθ με ςυνζπεια τθν μείωςθ τθσ λειτουργικισ ικανότθτασ τθσ
οδοφ

ΧΘ 5+030: Φκαρμζνθ διαγράμμιςθ διάβαςθσ πεηϊν, ελλαττωματικόσ φωτεινόσ ςθματοδότθσ
για τουσ πεηοφσ, ανυπαρξίασ οριηόντιασ κάκετθσ διαγράμμιςθσ ΣΤΟΡ για τα αυτοκίνθτα και
λανκαςμζνθ τοποκζτθςθ πινακίδασ Κ27
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ΧΘ 5+160: Εκτενζσ πρόβλθμα παράνομθσ ςτάκμευςθσ και μθ ςυμμόρφωςθσ με τον ΚΟΚ

ΧΘ 5+510: Ζλλειψθ ορατότθτασ τθσ διαςταυροφμενθσ οδοφσ, λανκαςμζνθ τοποκζτθςθ
πινακίδων κατά ΟΜΟΕ – ΚΣΟ, ελλιπζσ μικοσ εφαρμογισ ΣΑ κατά ΟΜΟΕ – ΣΑΟ, ρθγματωμζνο
οδόςτρωμα και ανυπαρξία πλευρικισ οριογραμμισ.
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ΧΘ 5+780: Αναςφάλιςτεσ πλευρικζσ πινακίδεσ, λανκαςμζνθ εφαρμογι πλθροφοριακισ και
ρυκμιςτικισ πινακίδασ.

ΧΘ 5+820: Κακαριςμόσ βλάςτθςθσ
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ΧΘ 6+670: Μθ τιρθςθ ΚΟΚ και αναςφάλιςτο ιδιαίτερα επικίνδυνο εμπόδιο κατθγορίασ
κινδφνου 1 κατά ΟΜΟΕ – ΣΑΟ.

ΧΘ 6+930: Κακαριςμόσ βλάςτθςθσ, αποκατάςταςθ πινακίδων Ρ75 και αςφάλιςθ εμποδίων
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ΧΘ 7+000: Κακαριςμόσ βλάςτθςθσ και αςφάλιςθ εμποδίων

ΧΘ 7+120: Κακαριςμόσ βλάςτθςθσ, αποκατάςταςθ πινακίδων Ρ75 και αςφάλιςθ εμποδίων
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ΧΘ 7+240: Ιδιαίτερα επικίνδυνθ πρόςβαςθ λόγω ζλλειψθσ ορατότθτασ από βλάςτθςθ και κατά
μικοσ κλίςθ τθσ οδοφ που ευνοεί τθν ανάπτυξθ ταχυτιτων.

ΧΘ 7+350: Αςφάλιςθ εμποδίων και τοποκζτθςθ προτεινόμενου ορίου ταχφτθτασ λόγω ζντονθσ
κατά μικοσ κλίςθσ.
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ΧΘ 7+410: Αςφάλιςθ ι μετακίνθςθ εμποδίων

ΧΘ 7+590: Ξαφνικι διακοπι ΣΑ λόγω παρόδιασ πρόςβαςθσ ςε καμπφλο τμιμα. Ιδιαιτζρωσ
επικίνδυνο ςθμείο.
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ΧΘ 7+980: Ανεπαρκι μικθ εφαρμογισ ΣΑ κατά ΟΜΟΕ – ΣΑΟ.

ΧΘ 8+270: Κακαριςμόσ βλάςτθςθσ και αποκατάςταςθ πινακίδασ

ΕΜΜΑΝΟΥΘΛ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
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ΧΘ 8+350:Κακαριςμόσ βλάςτθςθσ και αποκατάςταςθ πινακίδασ

ΧΘ 8+980: Ραρόδια πρόςβαςθ επί καμπφλου τμιματοσ με μθδενικι ορατότθτα. Αςφάλιςθ
πινακίδων Ρ75. Ιδιαίτερα επικίνδυνο ςθμείο.
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ΧΘ 9+340: Αςφάλιςθ πινακίδων Ρ75

ΧΘ 9+390: Κακαριςμόσ βλάςτθςθσ και αποκατάςταςθ πινκαίδασ

ΕΜΜΑΝΟΥΘΛ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
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ΧΘ 9+760 Αςφάλιςθ ι μετακίνθςθ εμποδίων

ΧΘ 10+050: Ζντονθ κατά μικοσ κλίςθ με 2 διαδοχικζσ καμπφλεσ μικρισ ακτίνασ. Αςφάλιςθ και
αποκατάςταςθ πινακίδων Ρ75. Ρροτείνεται θ τοποκζτθςθ πινακίδασ Κ02α

ΕΜΜΑΝΟΥΘΛ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
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ΧΘ 10+250: Κακαριςμόσ βλάςτθςθσ, αποκατάςταςθ πινακίδων και αςφάλιςθ θ μετακίνθςθ
εμποδίων

ΧΘ 11+100: Μθ ενδεδειγμζνθ τοποκζτθςθ πινακίδασ ορίου ταχφτθτασ. Διευκζτθςθ τθσ
διαςταυροφμενθσ οδοφ με χριςθ ρυκμιςτικϊν πινακίδων. Ρροτείνεται θ καταςκευι νθςίδασ
για τον διαχωριςμό των κινιςεων
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ΧΘ 11+320: Ζντονθ κατά μικοσ κλίςθ τθσ οδοφ. Κακαριςμόσ βλάςτθςθσ.

ΧΘ 11+700: Αποκατάςταςθ πινακίδασ και ανακλαςτικότθτασ αυτισ.
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ΧΘ 12+080: Κακαριςμόσ βλάςτθςθσ και αποκατάςταςθ πινακίδασ.

ΧΘ 12+260: Ανεπαρκι μικθ εφαρμογισ ΣΑ κατά ΟΜΟΕ – ΣΑΟ.
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ΧΘ 12+720: Ραρόδια πρόςβαςθ ςε ςθμείο που αναπτφςςονται υψθλζσ ταχφτθτεσ.

ΧΘ 13+510: Επικίνδυνθ παρόδια πρόςβαςθ με μθδενικι ορατότθτα λόγω βλάςτθςθσ.

ΕΜΜΑΝΟΥΘΛ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
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ΧΘ 15+130: Κακαριςμόσ βλάςτθςθσ και αποκατάςταςθ πινακίδασ.

ΧΘ 15+550: Αςφάλιςθ ι μετακίνθςθ εμποδίων.
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ΧΘ 15+700: Αποκατάςταςθ οδοςτρϊματοσ και πινακίδων και τοποκζτθςθ πινακίδασ Κ02α λόγω
διαδοχικϊν καμπυλϊν μικρισ ακτίνασ.

ΧΘ 16+450: Κακαριςμόσ βλάςτθςθσ και αποκατάςταςθ πινακίδασ.
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ΧΘ 16+970: Λανκαςμζνθ τοποκζτθςθ προςωρινοφ ορίου ταχφτθτασ λόγω ζργων κατά ΟΜΟΕ –
ΚΣΟ.

ΧΘ 17+350: Λανκαςμζνο φψοσ πινακίδασ κατά ΟΜΟΕ – ΚΣΟ.

ΕΜΜΑΝΟΥΘΛ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
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Κατεφκυνςθ Ηάππειο – Λάριςα
ΧΘ 0+190: Απαιτείται κακαριςμόσ βλάςτθςθσ για τθν αποκατάςταςθ τθσ ορατότθτασ.
Αςφάλιςθ όπωσ ορίηουν οι ΟΜΟΕ – ΣΑΟ του πρατιριου καυςίμων, κακϊσ αποτελεί ιδιαίτερα
επικίνδυνο παρακείμενο εμπόδιο κατθγορίασ 1.

ΧΘ 0+650: Μθ τιρθςθ των τριγϊνων ορατότθτασ τθσ διαςταυρωμζνθσ οδοφ όπωσ ορίηονται
ςτισ ΟΜΟΕ – ΙΚ. Συνίςταται θ τοποκζτθςθ ρυκμιςτικισ πινακίδασ 02 για τθν αςφαλζςτερθ
εξυπθρζτθςθ.
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ΧΘ 1+370: Αποκατάςταςθ κεμελίωςθσ πινακίδασ και οριηοντίωςθσ.

ΧΘ 2+100: Αποκατάςταςθ πινακίδων και αςφάλιςθ τουσ
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ΧΘ 2+520: Αςφάλιςθ εμποδίων με ΣΑ ι μετακίνθςθ

ΧΘ 2+600: Κακαριςμόσ βλάςτθςθσ για τθν αποκατάςταςθ τθσ ορατότθτασ και αςφάλιςθ
πινακίδων Ρ75.
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ΧΘ 2+650: Κακαριςμόσ βλάςτθςθσ για τθν αποκατάςταςθ τθσ ορατότθτασ και αςφάλιςθ
πινακίδων

ΧΘ 2+700: Αποκατάςταςθ και οριηοντίωςθ των πινακίδων
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ΧΘ 2+760: θγματϊςεισ ςτο οδόςτρωμα και ανυπαρξία ςυντιρθςθσ του.

ΧΘ 2+890: Ραρόδια πρόςβαςθ χωρίσ καλι ορατότθτα λόγω βλάςτθςθσ και ςυνεχόμενθ
διαγράμμιςθ επ’ αυτισ.
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ΧΘ 3+150: Ραρόδια πρόςβαςθ ςτο αντίκετο ρεφμα με επικίνδυνεσ αριςτερζσ ςτροφζσ.
Λανκαςμζνθ τοποκζτθςθ πινακίδασ Κ01δ κατά ΟΜΟΕ - ΚΣΟ με μθ ζγκαιρθ προειδοποίθςθ τθσ
επικείμενθσ ςτροφισ.

ΧΘ 3+420:Διαπλάτυνςθ τθσ παρακείμενθσ κακζτου για τθν αςφαλζςτερθ διάταξθ τθσ
ςτρζφουςασ κυκλοφορίασ. Αποκατάςταςθ των πλθροφοριακϊν πινακίδων και των
ρθγματϊςεων του οδοςτρϊματοσ.
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ΧΘ 4+000: Ζντονθ κατά μικοσ κλίςθ με ςυνζπεια τθν απαίτθςθ αςφάλιςθσ των πυλϊνων.

ΧΘ 4+170:Κακαριςμόσ και αποκατάςταςθ όλων των πινακίδων. Τμιμα ιπιασ κατά μικουσ
κλίςθσ.
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ΧΘ 4+890: Ιδιαίτερα επικίνδυνο ςθμείο παρόδιασ πρόςβαςθσ. Αναπτφςςονται υψθλζσ
ταχφτθτεσ κακϊσ επιτρζπεται θ προςπζραςθ με ςυνζπεια τθν αυξθμζνθ πικανότθτα πρόκλθςθσ
τροχαίου ατυχιματοσ.

ΧΘ 5+980: Κακαριςμόσ βλάςτθςθσ και τοποκζτθςθ πινακίδων Ρ75.
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ΧΘ 6+050: Αςφάλιςθ ι μετακίνθςθ παρακείμενου εμποδίου

ΧΘ 6+270: Ιδιαίτερα επικίνδυνθ παρόδια πρόςβαςθ ςε ςθμείο επιτρεπόμενθσ προςπζραςθσ
και ανάπτυξθσ υψθλϊν ταχυτιτων μεγαλφτερων του μζγιςτου ορίου που ορίηεται από τισ
ΟΜΟΕ – Χ.
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ΧΘ 6+680: Ραρόδιεσ προςβάςεισ εκατζρωκεν τθσ κφριασ οδοφ ςε ςθμείο επιτρεπόμενθσ
προςπζραςθσ. Σθμεία εμπλοκισ αυξάνονται ςε 4 και ςυνεπϊσ θ πικανότθτα πρόκλθςθσ
τροχαίου ατυχιματοσ.

ΧΘ 6+720: Ραρόδια πρόςβαςθ με δυςδιάκριτθ οριηόντια διαγράμμιςθ.
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ΧΘ 7+150: Λανκαςμζνθ διάταξθ πλθροφοριακισ και ρυκμιςτικισ πινακίδασ κατά ΟΜΟΕ – ΚΣΟ.

ΧΘ 7+280: Απόκρυψθ ορατότθτασ πινακίδων Ρ75 λόγω βλάςτθςθσ. Θ φπαρξθ παρόδιασ
πρόςβαςθσ επι του καμπφλου τμιματοσ τθσ οδοφ μειϊνει τισ ςυνκικεσ οδικισ αςφάλειασ.
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ΧΘ 7+680: Ραρόδια πρόςβαςθ επί ανωφζρειασ με κακι ορατότθτα λόγω βλάςτθςθσ και αςαφι
οριηόντια διαγράμμιςθ.

ΧΘ 8+050: Απαραίτθτθ θ τοποκζτθςθ πινακίδασ Κ01α. Κακαριςμόσ τθσ βλάςτθςθσ προσ
αποκατάςταςθ τθσ ορατότθτασ. Καμπφλο τμιμα επί ανωφζρειασ που χριηει προςοχισ.
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ΧΘ 8+550: Κακαριςμόσ και αποκατάςταςθ πινακίδασ.

ΧΘ 8+700: Ραρόδια πρόςβαςθ με ελλιπισ ορατότθτα και ςυνεχι οριηόντια διαγράμμιςθ.
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ΧΘ 8+950: Αποκατάςταςθ και αςφάλιςθ πινακίδασ.

ΧΘ 9+140: Αποκατάςταςθ και αςφάλιςθ εμποδίων.
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ΧΘ 9+300: Μθ ενδεδειγμζνθ τοποκζτθςθ πινακίδασ Κ12. Καμπφλο τμιμα με ζντονθ κατά μικοσ
κλίςθ. Απαραίτθτθ θ τοποκζτθςθ ΣΑ όπωσ ορίηουν οι ΟΜΟΕ – ΣΑΟ.

ΧΘ 9+600: Κακαριςμόσ και αποκατάςταςθ πινακίδασ.
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ΧΘ 9+750: Ρρόςβαςθ με ελλιπι ορατότθτα και ςυνεχι οριηόντια διαγράμμιςθ επί ανωφζρειασ
τθσ κφριασ οδοφ που κακιςτά αςαφι τθν διζλευςθ του επερχόμενου ρεφματοσ. Συνεπϊσ
προκαλείται ςφγχυςθ ςτουσ οδθγοφσ και κακιςτά το ςθμείο ιδιαίτερα επικίνδυνο.

ΧΘ 10+800: Ραρόδια πρόςβαςθ με ελλιπι ορατότθτα λόγω βλάςτθςθσ και ςυνεχι οριηόντια
διαγράμμιςθ.
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ΧΘ 10+880: Αποκατάςταςθ και αςφάλιςθ πινακίδασ.

ΧΘ 11+280: Κακαριςμόσ βλάςτθςθσ προσ αποκατάςταςθ ορατότθτασ τθσ πινακίδασ.
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ΧΘ 12+400: Κακαριςμόσ βλάςτθςθσ προσ αποκατάςταςθ ορατότθτασ τθσ πινακίδασ.

ΧΘ 13+750: Ρρόςβαςθ επί ανωφζρειασ που ειςζρχεται ςε καμπφλο τμιμα μικρισ ακτίνασ τθσ
κφριασ οδοφ. Ιδιαίτερα επικίνδυνο ςθμεία, απαιτείται θ τοποκζτθςθ ΣΑ επί των πινακίδων Ρ75
και πινακίδασ Κ01α.
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ΧΘ 14+490: Λανκαςμζνο φψοσ πινακίδασ κατά ΟΜΟΕ – ΚΣΟ.

ΧΘ 15+250: Λανκαςμζνθ ςχεδίαςθ διάβαςθσ πεηϊν. Ανεπαρκισ οριηόντια διαγράμμιςθ,
ελλαττωματικόσ φωτεινόσ ςθματοδότθσ. Καμία μζριμνα για ΑΜΕΑ και ποδιλατα.
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ΧΘ 17+600: Μθ επαρκζσ μικοσ εφαρμογισ ΣΑ κατά ΟΜΟΕ – ΣΑΟ.

ΧΘ 17+350: Λανκαςμζνθ τοποκζτθςθ πινακίδασ Κ21 και ορίου 70 κακϊσ επζρχεται είςοδοσ ςε
οικιςμό.
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ΧΘ 18+900: Μθ αποδεκτόσ τρόποσ αςφάλιςθ κατά ΟΜΟΕ – ΣΑΟ.
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Κεφάλαιο 5
Συμπεράςματα - Προτάςεισ
Θ επιτόπια καταγραφι τθσ οδοφ καταδεικνφει τα προβλιματα που εμφανίηονται κατά μικοσ
τθσ οδοφ. Θ καταγραφι και ςυγκζντρωςθ των επικίνδυνων ςθμείων ςυνειςφζρει ςτθν
πρόλθψθ των τροχαίων ατυχθμάτων και ςτο βακμό ζνταςθσ τουσ αλλά παράλλθλα βελτιϊνει
και τισ ςυνκικεσ οδικισ κυκλοφορίασ κακϊσ πρόκειται για τθν παλιά εκνικι οδό ςφνδεςθσ
Ακινασ – Θεςςαλονίκθσ και χρθςιμοποιείται ακόμθ και ςιμερα τόςο από τον γθγενι
πλθκυςμό όςο και από επαγγελματίεσ οδθγοφσ μεγάλων οχθμάτων και άλλουσ χριςτεσ ΙΧ λόγω
κυρίωσ για τθν αποφυγι του κόςτουσ των διοδίων του αυτοκινθτόδρομου. Τα ςυμπεράςματα
που εξάγονται είναι τα εξισ:
 Ρολλά ςθμεία τθσ οδοφ χρειάηονται ςυντιρθςθ και αντικατάςταςθ του φκαρμζνου
οδοςτρϊματοσ. Απαίτθςθ αποκατάςταςθσ οριηόντιασ διαγράμμιςθσ ςε μεγάλο μικοσ του
δρόμου.
 Σχεδόν ςε όλο το μικοσ τθσ οδοφ εκτόσ των οικιςμϊν, θ βλάςτθςθ εμποδίηει τθν ορατότθτα
των πινακίδων κινδφνου, των ρυκμιςτικϊν πινακίδων και των προςβάςεων.
 Οι περιςςότερεσ πινακίδεσ απαιτοφν αποκατάςταςθ των φκορϊν τουσ.
 Αρκετά αναςφάλιςτα ςθμεία και παρακείμενα εμπόδια τθσ οδοφ και οριςμζνα υψθλισ
κατθγορίασ κινδφνου ςφμφωνα με τισ ΟΜΟΕ - ΣΑΟ
 Λανκαςμζνεσ και ακατάλλθλεσ τοποκετιςεισ και διατάξεισ πινακίδων που δεν ςυνάδουν με
τισ διατάξεισ των ΟΜΟΕ – ΚΣΟ.
 Εντόσ των οικιςμϊν δεν υπάρχει ςωςτόσ ςχεδιαςμόσ των διαςταυρϊςεων κατά ΟΜΟΕ – ΙΚ
και ιδιαίτερθ ζλλειψθ παρατθρικθκε ςτισ ιςόπεδεσ διαβάςεισ των πεηϊν.
 Ραρατθρικθκαν αρκετζσ παραβάςεισ του ΚΟΚ με παράνομεσ και επικίνδυνεσ
προςπεράςεισ και παράνομεσ ςτακμεφςεισ.
 Αυξθμζνοσ αρικμόσ παρόδιων προςβάςεων ςε κοντινζσ αποςτάςεισ μεταξφ τουσ για τθν
εξυπθρζτθςθ των παρακείμενων χριςεων γθσ. Αποτελοφν ιδιαίτερα ςοβαρό πρόβλθμα
κακϊσ βρίςκονται ςε αυκαίρετα ςθμεία με ελλιπι ορατότθτα και χωρίσ κατάλλθλο
ςχεδιαςμό. Κατά ςυνζπεια αυξάνονται κατακόρυφα οι πικανότθτεσ πρόκλθςθσ και ζνταςθσ
των τροχαίων ατυχθμάτων βάηοντασ ςε κίνδυνο τισ ηωζσ των χρθςτϊν τθσ οδοφ και
παράλλθλα μειϊνεται θ λειτουργικι ικανότθτα τθσ οδοφ.
Θ ελλιπισ ςυντιρθςθ τθσ οδοφ από τισ αρμόδιεσ αρχζσ είναι εμφανισ. Το ςτάδιο τθσ
παρακολοφκθςθσ τθσ λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ ενόσ τεχνικοφ ζργου εκλείπει ςτθν οδό που
μελετικθκε. Απαιτείται θ άμεςθ παρζμβαςθ για τθν επίλυςθ των ηθτθμάτων αποκατάςταςθσ
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τθσ ορατότθτασ λόγω βλάςτθςθσ, ςυντιρθςθσ του οδοςτρϊματοσ, αποκατάςταςθ πινακίδων
και αςφάλιςθσ παρακείμενων εμποδίων.
Επίςθσ, εντόσ των οικιςμϊν πρζπει να επαναςχεδιαςτοφν οι διαβάςεισ πεηϊν κακϊσ δεν
υπάρχει καμία μζριμνα για τουσ ευπακείσ χριςτεσ και θ ανεπάρκεια ςε ηθτιματα αςφάλειασ
των υφιςτάμενων αποτελοφν κίνδυνο για όλουσ τουσ χριςτεσ. Ο επαναπροςδιοριςμόσ των
διαςταυρωμζνων οδϊν είναι αναγκαίοσ για τθν καλφτερθ εκμετάλλευςθ τθσ λειτουργικισ
ικανότθτασ τθσ κφριασ οδοφ και κυρίωσ τθν επίτευξθ του απαιτοφμενου επιπζδου αςφαλείασ.
Ρροτείνεται θ εγκατάςταςθ διαμθκϊν και κάκετων ζγγλυφων ραβδϊςεων ςε ςθμεία των
οικιςμϊν όπωσ των πεηοδιαβάςεων και των ςχολείων κακϊσ επίςθσ και άλλων μζτρων μείωςθσ
ταχφτθτασ (πχ speedbumps) για τθν καλφτερθ εξομάλυνςθ των ταχυτιτων. Στο υπόλοιπο μικοσ
του δρόμου κετικι ςυμβολι κα είχε θ εγκατάςταςθ ανακλαςτιρων για τθν αςφαλζςτερθ
οδιγθςθ κατά τισ βραδινζσ ϊρεσ.
Το μεγαλφτερο πρόβλθμα προζρχεται από τθν φπαρξθ των προςβάςεων μειϊνοντασ το
επίπεδο τθσ οδικισ αςφάλειασ και ταυτόχρονα τισ πικανότθτεσ πρόκλθςθσ τροχαίων
ατυχθμάτων. Θ διευκζτθςθ τουσ αποτελεί μείηονοσ ςθμαςίασ και άμεςθσ προτεραιότθτασ για
να επιτευχκεί το επικυμθτό αποτζλεςμα οδικισ αςφάλειασ.
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