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Περίληψη
Ο σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας ήταν η υλοποίηση Ελέγχου
Οδικής Ασφάλειας (R.S.A.) σε ένα ορισμένο οδικό τμήμα της Επαρχιακής Οδού
Παιανίας – Λούτσας ή Αγίου Θωμά. Παράλληλα, έγινε προσπάθεια ανάδειξης της
αναγκαιότητας βελτίωσης των επιπέδων ασφαλείας του οδικού δικτύου της χώρας. Για
το λόγο αυτό, σε πρώτη φάση, αναλύθηκαν στοιχεία που αφορούσαν στις πιθανές αιτίες
πρόκλησης ατυχημάτων και σε υφιστάμενα στατιστικά. Στη συνέχεια, έγινε εκτενής
αναφορά στις εγχώριες εξελίξεις τα τελευταία χρόνια, μέσα από τη δραστηριοποίηση
του δημόσιου, και όχι μόνο, τομέα και την έκδοση στρατηγικών πλαισίων. Τέλος, πριν
τα τελικά συμπεράσματα από τον R.S.A., έγινε αναφορά στη βασική θεωρία των
Συστημάτων Αναχαίτησης Οχημάτων (Σ.Α.Ο.) για την καλύτερη κατανόησή των
συμπερασμάτων αυτών.
Λέξεις – Κλειδιά: Οδική Ασφάλεια, Έλεγχος Οδικής Ασφάλειας, Επαρχιακή Οδός
Παιανίας – Λούτσας, Αίτια πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων, Αναγκαιότητα Οδικής
Ασφάλειας, Στρατηγικά πλαίσια Οδικής Ασφάλειας, Ευρωπαϊκή Οδηγία DIR
2008/96/EC, Συστήματα Αναχαίτησης Οχημάτων
Abstract
The aim of this thesis was the implementation of a Road Safety Audit (R.S.A.) on a
road section between the city of Peania and Loutsa. At the same time, we made an effort
to highlight the need to improve road safety levels in Greece. For this reason, firstly, we
analyzed statistical data and data on possible causes of car accidents. Subsequently,
there has been an extensive reporting on domestic developments, through the actions of
the public sector and the adoption of strategic frameworks. Finally, before the final
conclusions of the R.S.A, we made reference to the basic theory of Vehicle Interception
Systems.
Key – words: Road Safety, Road Safety Audit, Peania - Loutsa District Road, Road
Accident Causes, Road Safety Needs, Strategic Road Safety Frameworks of Greece,
DIR 2008/96/EC, Vehicle Interception Systems
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Εισαγωγή
Στη σύγχρονη εποχή, ένας από τους σημαντικότερους τομείς για την εύρυθμη
λειτουργεία και την ανάπτυξη της κοινωνίας είναι οι Μεταφορές. Καθώς η τεχνολογία
πραγματοποιεί συνεχώς άλματα εξέλιξης, είναι προφανές ότι ο εν λόγω τομέας θα
αναπτυχθεί και οι ανάγκες προσαρμογής του στα νέα δεδομένα αυξάνονται. Μια από
αυτές αφορά στην Οδική Ασφάλεια και στη βελτίωση των επιπέδων της, ώστε να
προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες κυκλοφορίας, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εγχώριο
επίπεδο. Η αναγκαιότητα αυτή, βέβαια, είναι ήδη ορατή στην Πολιτεία, καθώς ο
αριθμός των νεκρών σε τροχαία ατυχήματα είχε αρχίσει να φτάνει σε αξιοσημείωτες
τιμές, ετησίως, και το πρόβλημα δε φαινόταν ότι μπορεί να λυθεί από μόνο του, απλά
με το πέρασμα του χρόνου. Μοναδική λύση είναι η δραστηριοποίηση των αρμόδιων
φορέων και η δημιουργία μιας κοινής πολιτικής επί της Οδικής Ασφάλειας σε
ευρωπαϊκό επίπεδο, καθορίζοντας συγκεκριμένους στόχους και κατευθύνσεις, στην
οποία όλα τα κράτη – μέλη της ΕΕ θα προσαρμόζονται.
Καθώς η Οδική Ασφάλεια εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό και από τα γενικότερα
επίπεδα ανάπτυξης της κάθε χώρας, είναι λογικό να μη βρίσκονται όλες στα ίδια
επίπεδα. Έτσι, μια χώρα, όπως η Ελλάδα, βρισκόμενη σε κατάσταση οικονομικής
κρίσης, δεν έχει καταφέρει να ανταπεξέλθει σε ικανοποιητικό βαθμό, συγκριτικά με
άλλες χώρες. Παρόλα αυτά, ειδικά τα τελευταία χρόνια, στον εν λόγω τομέα δεν
παρατηρείται στασιμότητα. Με τη συμβολή των ευρωπαϊκών ταμείων χρηματοδότησης
κυρίως, η πραγματοποίηση μελετών και έργων βελτίωσης - αποκατάστασης αστοχιών
του οδικού δικτύου έχουν βελτιώσει αισθητά τις συνθήκες κυκλοφορίας και τα επίπεδα
επικινδυνότητας μειώνονται. Βέβαια, αυτό δε σημαίνει ότι πρέπει να επέλθει
εφησυχασμός, αλλά ότι οι προσπάθειες πρέπει να συνεχιστούν μέχρι την επίτευξη των
στόχων.
Για όλους τους παραπάνω λόγους, για κάθε οδικό τμήμα, όπου διαπιστώνεται
σημαντική πιθανότητα ύπαρξης προβλημάτων, πρέπει να πραγματοποιούνται
αντίστοιχοι Έλεγχοι Οδικής Ασφάλειας και πρόταση υλοποιήσιμων τρόπων
αποκατάστασης των εντοπιζόμενων αστοχιών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο
RSA που πραγματοποιείται για ένα ορισμένο οδικό τμήμα τεσσάρων χιλιομέτρων της
Επαρχιακής Οδού Παιανίας – Λούτσας στην παρούσα διπλωματική εργασία.
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1. Αίτια πρόκλησης οδικών ατυχημάτων και αναγκαιότητα
πρόληψης – αντιμετώπισης
1.1 Αίτια πρόκλησης οδικών ατυχημάτων
Οι βασικοί παράγοντες που μπορούν να επιδράσουν αρνητικά στην οδική
ασφάλεια είναι οι εξής: όχημα – οδός/περιβάλλον – οδικοί χρήστες. Στις περισσότερες
περιπτώσεις, δύο ή τρεις εξ αυτών συμβάλλουν σε ένα ατύχημα, αλλά η
πολυπλοκότητα και η έλλειψη λεπτομερούς καταγραφής – ανάλυσης των συνθηκών,
υπό τις οποίες προέκυψε, δεν επιτρέπουν την εξαγωγή συμπερασμάτων, με τα ποσοστά
συμβολής του καθενός από τους προαναφερθέντες παράγοντες1.
Πιο συγκεκριμένα, αναφορικά με τον παράγοντα του οχήματος, είναι αρκετά
σπάνιο να εντοπίζεται, ως βασική αιτία ενός συμβάντος, η ύπαρξη μηχανικής ή άλλου
είδους βλάβης, η οποία μπορεί να οφείλεται σε ανεπαρκή συντήρηση/παλαιότητα του
οχήματος ή σε υπερφόρτωση, στην περίπτωση των φορτηγών αυτοκινήτων. Παρόλα
αυτά, ο σχεδιασμός ασφαλέστερων οχημάτων και η ορθή συντήρηση μέσω
συστηματικού ελέγχου (δημιουργία Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων) μπορούν
να συμβάλλουν στη μείωση των πιθανοτήτων ατυχημάτων. Από την άλλη, τα
ατυχήματα που οφείλονται στους οδικούς χρήστες, προκαλούνται από την παράβαση
των ισχύοντων κανόνων οδικής κυκλοφορίας και σχετίζονται με λανθασμένες
προσπεράσεις, οδήγηση υπό την επήρεια μέθης, απρόσεκτη οδήγηση, μη συμμόρφωση
με τη σήμανση/σηματοδότηση, απρόσεκτη διάσχιση οδών από τους πεζούς και
λανθασμένη στροφή ή στάση του οχήματος από τον οδηγό1.
Σχετικά με τη συμβολή των χαρακτηριστικών της οδού και του ίδιου του
περιβάλλοντος στην πρόκληση ενός περιστατικού εντός του οδικού δικτύου, υπάρχουν
συγκεκριμένες συνθήκες που επιδρούν1:
•

•
•
•
•

Ανεπαρκή γεωμετρικά χαρακτηριστικά (λωρίδες κυκλοφορίας – ερείσματα
ανεπαρκούς πλάτους, έλλειψη ή ανεπαρκές πλάτος μεσαίων διαχωριστικών
νησίδων, μικρές ακτίνες οριζόντιας – κατακόρυφης χάραξης, κακή διαμόρφωση
κόμβων)
Χαμηλά πρότυπα κατασκευής, μειωμένη πρόσφυση (ολισθηρά οδοστρώματα)
και ανεπαρκής αποστράγγιση
Κακή μελέτη, τοποθέτηση – κατασκευή παρόδιων στοιχείων (στύλοι, στηθαία,
δέντρα, κρασπεδόρειθρα, αναχώματα και τάφροι)
Κακή οργάνωση της κυκλοφορίας (έλλειψη – ανεπάρκεια σήμανσης, ανεπαρκής
έλεγχος προσβάσεων και στάθμευσης επί της οδού)
Πλήρης έλλειψη ή ανεπάρκεια οδοφωτισμού

Το συγκεκριμένο τμήμα κειμένου βασίστηκε στη διάλεξη του Α.Γαλάνη (2017) για την οδική
ασφάλεια και τη διαχείριση κυκλοφορίας, διαφ. 3-7.
1
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•
•

Ανεπαρκής έλεγχος – σήμανση κατά τη διάρκεια εκτέλεσης κατασκευών ή
εργασιών συντήρησης
Δυσμενείς περιβαλλοντικές συνθήκες (βροχή, ομίχλη, χιόνι, άνεμος κτλ)

Σε αντίθεση με τη νοοτροπία που επικρατεί στην οδηγική συμπεριφορά των
περισσότερων Ευρωπαίων, ο Έλληνας δεν έχει καταφέρει να υιοθετήσει την ιδέα ότι η
ταχύτητα δεν είναι εφικτό να συνυπάρξει με την ασφάλεια. Σε ένα πολύπλοκο
κυκλοφοριακό σύστημα πεζών και οχημάτων, η επιθετική οδήγηση και οι ακατάλληλες,
προς τις επικρατούσες κυκλοφοριακές συνθήκες, ταχύτητες μόνο σοβαρές επιπτώσεις
μπορούν να προκαλέσουν. Βάσει εξειδικευμένων αναλύσεων και συγκριτικών
εξετάσεων (EC-ERSO, ITF-IRTAD) με την ευρωπαϊκή πραγματικότητα, οι κρίσιμοι
παράγοντες που συμβάλλουν στην πρόκληση οδικών ατυχημάτων, με σειρά σημασίας,
στη χώρα μας, σχετίζονται με την οδήγηση υπό υψηλές/ακατάλληλες ταχύτητες, όπως
προαναφέρθηκε, με τα υψηλά ποσοστά κυκλοφορίας μοτοσικλετιστών, τα χαμηλά
ποσοστά χρήσης ζώνης ασφαλείας – κράνους (κυρίως στους συνεπιβάτες), την
ανοργάνωτη κυκλοφορία ευάλωτων οδικών χρηστών, την οδήγηση υπό την επήρεια
αλκοόλ ή χρήση κινητού τηλεφώνου και την γενικευμένη επιθετική οδήγηση2.
Βέβαια, με το πέρασμα του χρόνου και τη συνεχόμενη επιβάρυνση του δικτύου
από όλο και περισσότερα οχήματα, εντοπίστηκαν ορισμένες γενεσιουργικές αιτίες και
θεσμικά προβλήματα, που έχουν συμβάλλει στην πρόκληση υψηλών αριθμών οδικών
ατυχημάτων. Από τη μία πλευρά, η ανεπάρκεια αστυνόμευσης και ο αποκλειστικός
προσανατολισμός της οργάνωσης του χώρου – κυκλοφορίας στα ΙΧ και στην ταχύτητα
εντός του αστικού ιστού, αψηφώντας τις ανάγκες ασφαλείας των ευάλωτων οδικών
χρηστών, έχουν κατευθύνει τον οδηγό στο να μη μπορεί να προσαρμόσει την οδηγική
συμπεριφορά του στο δίκτυο. Παράλληλα, το υπεραστικό δίκτυο – ειδικά το επαρχιακό
τμήμα αυτού – έχει ανεπαρκή συντήρηση και αρκετές ατέλειες, μειώνοντας τη
συγχωρητική ιδιότητα του δικτύου, ενώ η Πολιτεία αδιαφορεί για την τήρηση των
κανόνων, προβάλλοντας λανθασμένα πρότυπα. Από την άλλη πλευρά,
η
αναποτελεσματική οργάνωση της Δημόσιας διοίκησης, η ανυπαρξία οργανωμένων
δομών της Πολιτείας, η μη λογοδοσία των φορέων, η ανεπαρκής χρηματοδότηση και η
ανυπαρξία κεντρικού φορέα διαχείρισης έχουν ως αποτέλεσμα την αδυναμία σωστής
και σε βάθος χρόνου δράσης οδικής ασφάλειας. Έτσι, οι παρεχόμενες δυνατότητες από
κάθε τύπου ενέργεια περιορίζονται αισθητά και τα αποτελέσματα, τελικά, δεν είναι τα
επιθυμητά και προσδοκώμενα2.

1.2 Αναγκαιότητα βελτίωσης επιπέδων οδικής ασφάλειας
Γνωρίζοντας τα βασικά αίτια που προκαλούν το πραγματευόμενο φαινόμενο των
οδικών ατυχημάτων, η ανάγκη καταπολέμησής του και βελτίωσης των επιπέδων οδικής
Το συγκεκριμένο τμήμα κειμένου βασίστηκε στις θέσεις του Συλλόγου Ελλήνων
Συγκοινωνιολόγων για την οδική ασφάλεια στην Ελλάδα το 2014, σελ. 3-4.
2
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ασφάλειας είναι κάτι παραπάνω από επιτακτική. Βάσει στοιχείων της Παγκόσμιας
Τράπεζας, το οικονομικό κόστος που προκύπτει από τα τροχαία ατυχήματα δεσμεύει το
1-3% του συνολικού ΑΕΠ κάθε κράτους, ενώ, στη ΕΕ, κάθε χρόνο διατίθεται για τον
ίδιο λόγο ποσό ύψους 160 δις. Ευρώ (2% ΑΕΠ της ΕΕ) (Καθημερινή, 2010). Πιο
συγκεκριμένα, όσον αφορά στη χώρα μας, ο κρατικός προϋπολογισμός επιβαρύνεται
ετησίως με δαπάνες άνω των 14 εκ. ευρώ (Καθημερινή, 2010) περί αποκατάστασης
ζημιών/σωματικών βλαβών, πληρωμής αποζημιώσεων κτλ. Βέβαια, πέρα από το
καθαρά οικονομικό αντίκτυπο, σημαντική είναι, από τη μια πλευρά, η απώλεια
εργατικού δυναμικού και, από την άλλη, η αναγκαστική πρόσληψη επιπλέον
προσωπικού (πραγματογνώμονες, δικαστικοί, ιατρικό προσωπικό κα) για την
αντιμετώπιση των συνεπειών των τροχαίων ατυχημάτων, επιβαρύνοντας τον Έλληνα
φορολογούμενο3.
Σημαντική έμφαση στο προαναφερθέν κόστος ήρθε να δώσει ο Σύλλογος
Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, ο οποίος υποστήριξε ότι το οικονομικό κόστος των
οδικών ατυχημάτων στην Ελλάδα εκτιμάται στα 3 δισεκατομμύρια ευρώ τον χρόνο
(Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, 2014). Η εκτίμηση αυτή προέκυψε μέσα από
υπολογισμούς, διαχωρίζοντας το κόστος σε άμεσο και έμμεσο, συνυπολογίζοντας,
μεταξύ άλλων, το κόστος περίθαλψης των τραυματιών (που κατέληξαν ή όχι), το
κόστος αποκατάστασης, την ενδεχόμενη απώλεια παραγωγικής ικανότητας, το κόστος
στα ασφαλιστικά ταμεία, τις καταστροφές κα4.
Πέρα από τα οικονομικά δεδομένα, τα οποία υπογραμμίζουν την ανάγκη
βελτίωσης του επιπέδου οδικής ασφάλειας, τα στοιχεία περί οδικών ατυχημάτων δίνουν
μια ξεκάθαρη εικόνα. Από τις αρχές του 1960, η Ελληνική Στατιστική Αρχή
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ξεκίνησε τη διαμόρφωση της βάσης δεδομένων περί οδικών ατυχημάτων
στην Ελλάδα, η οποία περιλαμβάνει αναλυτικά στοιχεία οδικών συγκρούσεων και
λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους οδηγούς, τα θύματα τροχαίων
ατυχημάτων/δυστυχημάτων, τα εμπλεκόμενα οχήματα και τις αιτίες/συνθήκες των
περιστατικών. Πιο συγκεκριμένα, τα στοιχεία αυτά κωδικοποιούνται με βάση έντυπα
συλλογής των τροχαίων ατυχημάτων, τα οποία συμπληρώνεται από την αστυνομία για
κάθε περιστατικό και οριστικοποιούνται εντός 30 ημερών. Τα δεδομένα αυτά
διαβιβάζονται στην ΕΛ.ΣΤΑΤ5.
Για τη συλλογή των δεδομένων, στην Ελλάδα οι παρακάτω έννοιες ορίζονται ως
εξής :
5

•

Ατύχημα (με τραυματισμό ή θάνατο): Κάθε σύγκρουση που περιλαμβάνει
τουλάχιστον ένα όχημα που κινείται σε δημόσιο δρόμο ή πλατεία, στο οποίο

Το συγκεκριμένο τμήμα κειμένου βασίστηκε σε διαδικτυακό άρθρο της εφημερίδας «Η
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» περί οδικής ασφάλειας και τροχαίων ατυχημάτων στην Ελλάδα.
4
Το συγκεκριμένο τμήμα κειμένου βασίστηκε στις θέσεις του Συλλόγου Ελλήνων
Συγκοινωνιολόγων για την οδική ασφάλεια στην Ελλάδα το 2014, σελ. 1.
5
Το συγκεκριμένο τμήμα κειμένου βασίστηκε στην ετήσια αναφορά ασφαλείας του 2016 από
τον OECD/ITF, σελ. 2.
3
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•

•

έχει πρόσβαση το κοινό (εξαιρουμένων των ναυπηγείων, των βιομηχανικών
χώρων ή των αποθηκών οχημάτων για τις δημόσιες μεταφορές), με αποτέλεσμα
τουλάχιστον ένα τραυματισμένο ή σκοτωμένο άτομο. Οι ζημιές που
προκαλούνται στις ιδιοκτησίες δεν περιλαμβάνονται.
Οδικός θάνατος: Κάθε άτομο που σκοτώθηκε αμέσως ή πέθανε μέσα σε 30
ημέρες ως αποτέλεσμα σύγκρουσης. (Ο εθνικός αυτός ορισμός εφαρμόζεται από
το 1996. Για τα έτη πριν από το 1996 εφαρμόζεται συντελεστής μετατροπής στα
δεδομένα θνησιμότητας στη διεθνή βάση δεδομένων για την οδική κυκλοφορία
και τα ατυχήματα).
Σοβαρά τραυματισμένο άτομο: Κάθε άτομο που υπέστη ζημία λόγω
σύγκρουσης, όπως η εγκεφαλική βλάβη, ο ακρωτηριασμός ή άλλοι
τραυματισμοί που μπορεί να είναι απειλητικοί για τη ζωή.

Πίνακας 1.2.1: Θάνατοι σε οδικά ατυχήματα και ατυχήματα (με τραυματίες) (1990-2017)
(Πηγή: Road Safety Annual Report 2018 - OECD/ITF 2018)

1990

2000

2010

2015

2016

2017

Θάνατοι

2.050

2.037

1.258

793

824

735

Ατυχήματα
(με τραυματίες)

19.609

23.001

15.032

11.440

11.318

Θάνατοι/100.000
κατοίκους

20,3

18,7

11,2

7,3

7,6

5,5

3,1

1,3

1

2.780

5.061

8.062

274,7

464,2

720,9

Θάνατοι/100.000
εγγεγραμμένα
οχήματα
Εγγεγραμμένα
οχήματα
(χιλιάδες)
Εγγεγραμμένα
οχήματα/1.000
κάτοικοι

Ποσοστιαία μεταβολή συγκριτικά με
2016
2015
2010
2000
1990
-3,9%
59,5%
59,8%
34,5%
-1,1%

24,7%

50,8%

42,3%

6,9

4,6%

32,1%

59,1%

62,3%

1

0,9

2,7%

35,4%

75,0%

86,3%

8.076

8.173

8.263

1,2%

1,4%

61,5%

194,0%

743,8

757,9

767,4

1,9%

5,1%

63,3%

175,9%
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Πίνακας 1.2.2: Ηλικιακή κατανομή θανάτων σε οδικά ατυχήματα (1990-2016) (Πηγή: Road
Safety Annual Report 2018 - OECD/ITF 2018)
Ποσοστιαία μεταβολή συγκριτικά με
2016
2015
2010
2000
1990

Ηλικία

1990

2000

2010

2015

2016

0 έως 14
15 έως
17
18 έως
20
21 έως
24
25 έως
64
65 έως
74
75 και
άνω
Σύνολο

96

40

30

6

19

216,7%

-36,7%

-52,5%

-80,2%

76

60

39

19

16

-15,8%

-59,0%

-73,3%

-78,9%

183

156

73

34

28

-17,6%

-61,6%

82,1%

-84,7%

249

219

113

78

73

-6,4%

-35,4%

-66,7%

-70,7%

1.051

1.107

711

427

447

4,7%

-37,1%

-59,6%

-57,5%

241

113

89

98

10,1%

-13,3%

-59,3%

187

187

136

138

1,5%

-11,0%

-26,2%

2.010

1.266

789

819

-9,6%

-9,6%

-61,0%

1.655

-61,2%

23,001
19,609
15,032

2,050

2,037

1990

2000

11,440

11,318

1,258

793

824

735

2010

2015

2016

2017

Θάνατοι

Ατυχήματα

Διάγραμμα 1.2.1: Θάνατοι σε οδικά ατυχήματα και ατυχήματα (με τραυματίες) (1990-2017)
(Πηγή: Road Safety Annual Report 2018 - OECD/ITF 2018 / Ιδία επεξεργασία)
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2015

2010

2000

1990

-61.0%

-61.2%

-9.6%

-36.8%

Διάγραμμα 1.2.2: Ποσοστιαία μεταβολή θανάτων σε οδικά ατυχήματα (συγκριτικά με 2016)
(Πηγή: Road Safety Annual Report 2018 - OECD/ITF 2018 / Ιδία επεξεργασία)

Μελετώντας τα διαθέσιμα στοιχεία, φαίνεται πως ο αριθμός των θανάτων έφτασε
στο ανώτατο σημείο το 1995 με 2.411 θανάτους (OECD/ITF, 2016) από τροχαία
δυστηχήματα. Από το χρονικό σημείο αυτό και μετά, και ειδικότερα κατά την περίοδο
2000-2004, ο αριθμός των οδικών ατυχημάτων, των νεκρών και των τραυματιών
ακολουθεί φθίνουσα πορεία. Αναφορικά με στοιχεία των τελευταίων ετών, οι 735
θάνατοι (OECD/ITF, 2018) το 2017 είναι 69,6% χαμηλότεροι από το ανώτατο όριο του
1995. Κατά την τελευταία δεκαετία, παρατηρήθηκε σημαντική πτώση στα ποσοστά των
θανάτων από τροχαία ατυχήματα για τους νέους, των θανάτων εκτός των αστικών
περιοχών, καθώς και στον αριθμό των ανθρώπων που σκοτώθηκαν σε συγκρούσεις που
αφορούσαν σε βαριά φορτηγά οχήματα. Παράλληλα, υπήρξε λιγότερη βελτίωση στους
αυτοκινητόδρομους και σε υποδομές που αναφέρονται στους ηλικιωμένους χρήστες
των οδών, στους μοτοσικλετιστές, στους ξένους οδηγούς και στις γυναίκες-οδηγούς6.
Βάσει στοιχείων για ολόκληρη την ΕΕ, διαφαίνεται ότι η Ελλάδα κατείχε τη
δεύτερη χειρότερη θέση το έτος 2000, την τρίτη χειρότερη το έτος 2005, ενώ το 2010
«κατάφερε» να βρίσκεται στην πρώτη χειρότερη θέση, με 113 νεκρούς/εκ. κατοίκων
(ΕΜΠ, 2011). Λαμβάνοντας υπόψη τον ευρωπαϊκό μέσο όρο νεκρών (62 νεκροί/εκ.
κατοίκων) (ΕΜΠ, 2011), ο αντίστοιχος μέσος όρος της Ελλάδας είναι διπλάσιος. Κατά
την οκχταετία 2010-2017, ο αριθμός των θανάτων μειώθηκε κατά περίπου 36%
(OECD/ITF, 2018). Τέλος, από τα μέσα του 2008, πρέπει να αναφερθεί πως
σημειώθηκε αρκετά σημαντική εξέλιξη στον τομέα της οδικής ασφάλειας, όπως ο νέος
κώδικας οδικής κυκλοφορίας και η κατασκευή νέων αυτοκινητοδρόμων7.
Το συγκεκριμένο τμήμα κειμένου βασίστηκε στις ετήσιες αναφορές ασφαλείας του 2016 &
2018 από τον OECD/ITF, σελ. 3-4.
7
Το συγκεκριμένο τμήμα κειμένου βασίστηκε στις ετήσιες αναφορές ασφαλείας του 2016 &
2018 από τον OECD/ITF, σελ. 4 και στη μελέτη του ΕΜΠ του 2011 για την ανάπτυξη
6
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Ακόμα μερικά χρήσιμα συμπεράσματα προκύπτουν από τα μελετώμενα δεδομένα
για το 2017, τα οποία δείχνουν μείωση κατά 10,8% (OECD/ITF, 2018) στους θανάτους
σε σύγκριση με το 2016. Αυτό ήταν το όγδοο συνεχές έτος με σημαντική (γενικά άνω
του 10%) μείωση των θανάτων, με αποτέλεσμα τη συνολική μείωση κατά 58,5% για
την περίοδο 2010-17. Το ποσοστό θνησιμότητας του 2017 στην Ελλάδα (6,9 θανάτους
ανά 100.000 κατοίκους) (OECD/ITF, 2016) είναι για πρώτη φορά πιο κοντά στον μέσο
όρο της ΕΕ από ότι στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες της ΕΕ. Όπως και στα
προηγούμενα έτη, η μείωση οφείλεται κυρίως στο κοινό αποτέλεσμα των πιο
συστηματικών πρωτοβουλιών από τις αρμόδιες αρχές, συμπεριλαμβανομένης της
εντατικοποίησης της επιβολής, της κατασκευής/αναβάθμισης των αυτοκινητοδρόμων
2.500 χιλιομέτρων, των σχεδίων αστικής κινητικότητας, των εκπαιδευτικών
εκστρατειών, της κατάρτισης και της παρακολούθησης. Παράλληλα, στην επίτευξη των
προαναφερθέντων ποσοστών, σημαντικό ρόλο έπαιξε και η οικονομική κρίση, η οποία
οδήγησε σε λιγότερα ταξίδια με αυτοκίνητα, σε λιγότερη ταχύτητα και σε λιγότερη
επιθετική συμπεριφορά οδήγησης8.

στρατηγικού σχεδίου βελτίωσης οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα για την περίοδο 2011-2020,
σελ. 29.
8
Το συγκεκριμένο τμήμα κειμένου βασίστηκε στην ετήσια αναφορά ασφαλείας του 2018 από
τον OECD/ITF, σελ. 3-4.
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Πίνακας 1.2.3: Θάνατοι σε οδικά ατυχήματα ανά τύπο ατυχήματος – 2015 (Πηγή: Road fatalities by accident type - Παρατηρητήριο Οδικής Ασφάλειας,
2017)
Τύπος
Ατυχήματος
Μετωπική
σύγκρουση
Σύγκρουση υπό
γωνία
Πλευρική
σύγκρουση
Οπίσθια
σύγκρουση
Σύγκρουση με
τρένο
Σύγκρουση με
σταθμευμένο
όχημα
Σύγκρουση με
σταματημένο
όχημα
Εμπλοκή πεζών
Εμπλοκή ζώων
Πορεία εκτός
δρόμου
Ανατροπή επί
οδοστρώματος
Άλλο
Σύνολο
Ποσοστό %

Εντός
κατοικημένης
περιοχής

Θάνατοι
Εκτός
κατοικημένης
περιοχής

15

Οδικά Ατυχήματα
Εκτός
κατοικημένης Σύνολο
περιοχής

Θάνατοι/100 Ατυχήματα
Εντός
Εκτός
κατοικημένης κατοικημένης Σύνολο
περιοχής
περιοχής

Σύνολο

%

Εντός
κατοικημένης
περιοχής

58

73

9%

357

175

532

5%

4,2

33,1

13,7

84

79

163

21%

3.978

539

4.517

39%

2,1

14,7

3,6

16

5

21

3%

791

119

910

8%

2

4,2

2,3

16

37

53

7%

749

231

980

9%

2,1

16

5,4

4

3

7

1%

6

2

8

0%

-

-

87,5

13

1

14

2%

258

42

300

3%

5

2,4

4,7

43

47

90

11%

260

163

423

4%

16,5

28,8

21,3

107
0

24
2

131
2

17%
0%

1.862
18

89
25

1.951
43

17%
0%

5,7
-

27
-

6,7
-

74

111

185

23%

598

615

1.213

11%

12,4

18

15,3

14

37

51

6%

308

140

448

4%

4,5

26,4

11,4

2
388
49%

1
405
51%

3
793
100%

0%

108
9.293
81%

7
2.147
19%

115
11.440
100

1%

-

-

-

100%

4,2

18,9

6,9

100%
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%

Πίνακας 1.2.4: Θάνατοι σε οδικά ατυχήματα ανά είδος δικτύου – 2015 (Πηγή: Road fatalities by area and road type - Παρατηρητήριο Οδικής Ασφάλειας,
2017)
Θάνατοι
Είδος Δικτύου

Εντός
κατοικημένης
περιοχής

Εκτός
κατοικημένης
περιοχής

Εθνικό

47

12%

231

Περιφερειακό

53

14%

Δημοτικό

288

Σύνολο

388

Ποσοστό %

49%

Οδικά Ατυχήματα
Εντός
κατοικημένης
περιοχής

Εκτός
κατοικημένης
περιοχής

Σύνολο

%

Εντός
κατοικημένης
περιοχής

Εκτός
κατοικημένης
περιοχής

Σύνολο

52%

1.501

13%

11,9

20,9

18,5

786

37%

1.216

11%

12,3

17,3

15,5

91%

255

12%

8.723

76%

3,4

14,9

3,7

100%

2.147

100%

11.440

100%

4,2

18,9

6,9

Σύνολο

%

57%

278

35%

395

4%

1.106

136

34%

189

24%

430

5%

74%

38

9%

326

41%

8.468

100%

405

100%

793

100%

9.293

51%

100%

81%

19%
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Θάνατοι/100 Ατυχήματα

100%

6%

9%

23%

21%

3%
7%

17%
1%
2%
11%

Μετωπική σύγκρουση
Πλευρική σύγκρουση
Σύγκρουση με τρένο
Σύγκρουση με σταματημένο όχημα
Πορεία εκτός δρόμου

Σύγκρουση υπό γωνία
Οπίσθια σύγκρουση
Σύγκρουση με σταθμευμένο όχημα
Εμπλοκή πεζών
Ανατροπή επί οδοστρώματος

Διάγραμμα 1.2.3: Θάνατοι σε οδικά ατυχήματα ανά Είδος σύγκρουσης – 2015 (Πηγή: Ιδία
επεξεργασία, βάσει πίνακα 1.2.3)

0%

11%

4%1%5%

17%

38%

4%
3%
0%
9%

8%

Μετωπική σύγκρουση
Πλευρική σύγκρουση
Σύγκρουση με τρένο
Σύγκρουση με σταματημένο όχημα
Εμπλοκή ζώων

Σύγκρουση υπό γωνία
Οπίσθια σύγκρουση
Σύγκρουση με σταθμευμένο όχημα
Εμπλοκή πεζών
Πορεία εκτός δρόμου

Διάγραμμα 1.2.4: Οδικά ατυχήματα (μόνο με τραυματίες) ανά Είδος σύγκρουσης – 2015
(Πηγή: Ιδία επεξεργασία, βάσει πίνακα 1.2.3)
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35%

41%

Εθνικό
Περιφερειακό
Δημοτικό

24%

Διάγραμμα 1.2.5: Θάνατοι σε οδικά ατυχήματα ανά Είδος δικτύου – 2015 (Πηγή: Ιδία
επεξεργασία, βάσει πίνακα 1.2.4)

13%
11%

Εθνικό
Περιφερειακό
76%

Δημοτικό

Διάγραμμα 1.2.6: Οδικά ατυχήματα (μόνο με τραυματίες) ανά Είδος δικτύου – 2015 (Πηγή:
Ιδία επεξεργασία, βάσει πίνακα 1.2.4)
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Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, τα οποία επεξεργάζονται, αφορούν στο έτος
2015 και πραγματεύονται τα οδικά ατυχήματα, ανάλογα με το είδος τους και το είδος
δρόμου των συμβάντων. Συγκρίνοντας το σύνολο των θανάτων και των ατυχημάτων με
το αντίστοιχο του 2014, παρατηρείται ότι οι διαφορές είναι ελάχιστες. Παρά το γεγονός
ότι δεν παρατηρήθηκε αύξηση των απωλειών, η διατήρηση των αριθμών σε παρόμοια
επίπεδα υποδηλώνει στασιμότητα στις δράσεις βελτίωσης του επιπέδου ασφαλείας και
καμία εξέλιξη στην επίτευξη των επιθυμητών στόχων. Πιο συγκεκριμένα, το έτος 2014
σημειώθηκαν 795 θάνατοι σε 11.690 ατυχήματα και το 2015, 793 θάνατοι σε 11.440
ατυχήματα (NTUA, 2017)9.
Πέρα από τα αναμενόμενα ποσοστά, αναφορικά με τις μετωπικές συγκρούσεις,
τις ανατροπές επί οδοστρώματος και τις συγκρούσεις υπό γωνία, ένα ανησυχητικό
συμπέρασμα σχετίζεται με την εμπλοκή πεζών στα ατυχήματα – 27 θάνατοι/100
ατυχήματα (εκτός κ.π.) (NTUA, 2017) – και τις συγκρούσεις με σταματημένο όχημα –
28,8 θάνατοι/100 ατυχήματα (εκτός κ.π.) (NTUA, 2017). Και αυτό, διότι
υπογραμμίζεται για ακόμα μία φορά η έλλειψη παιδείας του Έλληνα στον τομέα της
κυκλοφοριακής ασφάλειας μέσα από την αδιαφορία του απέναντι στον κίνδυνο που
προκαλεί για τους υπόλοιπους οδηγούς (στάθμευση οχήματος σε ακατάλληλες θέσεις)
και την απερίσκεπτη χρήση του δικτύου ως πεζός (ανυπακοή στα σήματα, τους
φωτεινούς σηματοδότες, μη χρήση των διαβάσεων κτλ). Τέλος, παρατηρείται ότι η
αναγκαιότητα πραγματοποίησης ενεργειών δεν αφορά μόνο στο υπεραστικό δίκτυο
(Εθνικό – Περιφερειακό). Στο σύνολο των 793 ατυχημάτων που προκλήθηκαν, το 41%
συνέβη εντός Δημοτικού δικτύου και σε 100 ατυχήματα (NTUA, 2017), οι θάνατοι
άγγιξαν τους 15, ενώ πάνω από το 80% των οδικών ατυχημάτων και σχεδόν πάνω από
το 50% θανάτων σημειώθηκαν εντός κατοικημένων περιοχών. Μπορεί οι απώλειες στο
υπεραστικό δίκτυο, αθροιστικά (εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών), να είναι
περισσότερες και η σοβαρότητα των συμβάντων εκτός κ.π. να είναι 5 φορές υψηλότερη
(NTUA, 2017), αλλά αυτό δε σημαίνει ότι το πρόβλημα εντός δημοτικού δικτύου θα
πρέπει να είναι μικρότερης σημασίας για τους αρμόδιους φορείς9.

Το συγκεκριμένο τμήμα κειμένου βασίστηκε στην ανάλυση των πινάκων που δημιουργήθηκαν
εκ του NTUA μέσω στοιχείων της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας για το 2015 (2017).
9
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2. Οι Εγχώριες εξελίξεις στην οδική ασφάλεια
Στην Ελλάδα, η Οδική Ασφάλεια και η βελτίωση του επιπέδου της στη χώρα
αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές προτεραιότητες των αρμόδιων φορέων, και κυρίως
του ΥΠΟΜΕΔΙ – πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ, αλλά και άλλων φορέων που έχουν
δραστηριοποιηθεί αισθητά, μέσα από προτεινόμενες κατευθύνσεις και μέτρα. Πιο
συγκεκριμένα, το εν λόγω Υπουργείο (μετά το 2009, ΥΠΟΜΕΔΙ) προώθησε διάφορες
δράσεις για τη βελτίωση των επιπέδων οδικής ασφάλειας, οι οποίες αφορούσαν στους
εξής τομείς10:
•
•
•
•
•
•
•
•

Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας – Κ.Ο.Κ.
Ενεργοποίηση Συστήματος Ελέγχου Συμπεριφοράς Οδηγών – Σ.Ε.Σ.Ο
Εκπαίδευση – Εξέταση υποψήφιων οδηγών
Βελτίωση συστήματος αδειών οδήγησης
Αρχική – Περιοδική κατάρτιση επαγγελματιών οδηγών
Κυκλοφοριακή αγωγή
Τεχνικός έλεγχος οχημάτων
Επικοινωνιακή πολιτική

Στα πλαίσια των τομέων δράσης αυτών, μία από τις πιο αξιοσημείωτες ενέργειες
είναι ότι, εκτός από τα Στρατηγικά Σχέδια που είχαν υλοποιηθεί μέχρι εκείνη την
περίοδο στην Ελλάδα περί οδικής ασφάλειας, ανατέθηκε σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα η
εκπόνηση μελετών και έργων ανάλογου στόχου. Χαρακτηριστικά παραδείγματα
μελετών είναι η «Ανάπτυξη συστήματα στατιστικής επεξεργασίας στοιχείων οδικής
ασφάλειας» (2001 – 2003), η «Ένταξη του ποδηλάτου στις ελληνικές πόλεις – Χάραξη
πολιτικής για το μηχανοκίνητο δίκυκλο» (2001), η «Υποβοήθηση, παρακολούθηση κι
αξιολόγηση του έργου των Ο.Τ.Α. για την κατασκευή και λειτουργία Πάρκων
Κυκλοφοριακής Αγωγής» (2002) κα10.

2.1 Υπουργείο ΜΕ.ΔΙ.
Το Δεκέμβριο του 2009, ο υπουργός ΜΕ.ΔΙ. εξέδωσε ανακοίνωση, βάσει της
οποίας υπήρχαν συγκεκριμένα μέτρα που έπρεπε να ληφθούν υπόψη και να
συμπεριληφθούν στα επόμενα προγράμματα δράσεων. Τα μέτρα αυτά κάλυπταν ένα
αρκετά ευρύ φάσμα αναγκών που είχαν προκύψει για τα επίπεδα οδικής ασφάλειας του
δικτύου της χώρας και αφορούσαν από την αξιολόγηση των επιπτώσεων οδικής
ασφάλειας κατά το στάδιο αρχικού σχεδιασμού πριν την έγκριση – κατασκευή του
έργου και την επιθεώρηση οδικής ασφάλειας (κατάταξη – διαχείριση ασφαλείας στο εν
λειτουργία οδικό δίκτυο) μέχρι και την ανάπτυξη – συντήρηση βάσης δεδομένων
Το συγκεκριμένο τμήμα κειμένου βασίστηκε στη μελέτη του ΕΜΠ του 2011 για την
ανάπτυξη στρατηγικού σχεδίου βελτίωσης οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα για την περίοδο
2011-2020, σελ. 13-22.
10
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οδικών συμβάντων, με στοιχεία που αφορούν στις επικρατούσες συνθήκες κατά την
εμφάνιση των συμβάντων, στα μέτρα διαχείρισης και αποκατάστασής τους, στην
αποδοτικότητά τους και στις επιπτώσεις στην κυκλοφορία11.

2.2 Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων (Γ.Γ.Δ.Ε.)
Πέρα από τη δραστηριοποίηση του βασικού εκ των αρμόδιων Υπουργείων,
σημαντική είναι η συμβολή της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων (Γ.Γ.Δ.Ε.), από
την οποία καταρτίστηκε και υλοποιήθηκε ένα ειδικό πρόγραμμα δράσεων και
παρεμβάσεων συνολικού προϋπολογισμού άνω των 120 εκατ. Ευρώ μέσω
χρηματοδοτήσεων από Επιχειρησιακά Προγράμματα («Οδικοί Άξονες, Λιμάνια και
Αστική Ανάπτυξη» - Ε.Π./Ο.Α.Λ.Α.Α. και «Ενίσχυση και Προσπελασιμότητα» Ε.Π./Ε.Π.). Κάποιες από τις βασικότερες δράσεις του φορέα περιλάμβαναν μεταξύ
άλλων11:
•

•
•

•

•

Υλοποίηση
παρεμβάσεων
άμεσης
δυνατότητας
εφαρμογής
και
ανταποδοτικότητας σε θέσεις – τμήματα του Εθνικού Οδικού Δικτύου που
εντοπίστηκαν ως θέσεις μειωμένης οδικής ασφάλειας (μερική αναδιαμόρφωση
ισόπεδων κόμβων, βελτίωση ορατότητας, παρεμβάσεις σε σήμανση, στηθαία,
διαγραμμίσεις κα)
Ανάπτυξη συστήματος συλλογής και επεξεργασίας κυκλοφοριακών δεδομένων
Δημιουργία καλύτερου οδικού περιβάλλοντος (εφαρμογή συστήματος
τηλεδιαχείρισης και τηλεελέγχου του δικτύου ηλεκτροφωτισμού, μελέτη
κωδικοποίησης και εφαρμογής νέας χιλιομέτρησης σε άξονες του Εθνικού
δικτύου κα)
Βελτίωση οδικής ασφάλειας μέσα στις πόλεις (μελέτες βελτίωσης οδικής
ασφάλειας σε επικίνδυνες θέσεις στο πολεοδομικό συγκρότημα Αθήνας και σε
θέσεις του Λεκανοπεδίου Αττικής, αλλά και στο πολεοδομικό συγκρότημα
Θεσσαλονίκης)
Πραγματοποίηση εργολαβιών, κατά την περίοδο 2005 – 2010, για την
υλοποίηση βραχυπρόθεσμων παρεμβάσεων σε τμήματα μειωμένης οδικής
ασφάλειας σε συγκεκριμένους Άξονες (Πέταλο Μαλιακού, Κόρινθος – Πάτρα
– Πύργος – Ολυμπία, Θεσσαλονίκη – Στρυμόνας, Αντίρριο – Ιωάννινα,
Θεσσαλονίκη – Κιλκίς – Προμαχώνας κα)

Το συγκεκριμένο τμήμα κειμένου βασίστηκε στη μελέτη του ΕΜΠ του 2011 για την
ανάπτυξη στρατηγικού σχεδίου βελτίωσης οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα για την περίοδο
2011-2020, σελ. 13-22.
11
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2.3 Τα βασικά κατευθυντήρια πλαίσια περί οδικής ασφάλειας
2.3.1 Πρώτο (1ο) Στρατηγικό Σχέδιο για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην
Ελλάδα (2001 – 2005)
Το 1ο Στρατηγικό Σχέδιο για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα
εκπονήθηκε από τον τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής του Ε.Μ.Π., σε
συνεργασία με το «Australian Road Research Board – ARRB Transport Research» κατά
το χρονικό διάστημα 1999 – 2001. Το 2001, το εν λόγω σχέδιο εγκρίθηκε επίσημα από
την Πολιτεία και τέθηκε σε ισχύ, με Διυπουργική Επιτροπή για την Οδική Ασφάλεια να
αναλαμβάνει την υλοποίησή του υπό την Προεδρία του τότε Υπουργού Δημοσίας
Τάξης12.
Βασικός στόχος, ο οποίος τέθηκε, ήταν η μείωση του αριθμού των νεκρών στα
οδικά ατυχήματα στη χώρα σε σχέση με τον αντίστοιχο αριθμό του έτους 2000 κατά
20% μέχρι το 2005 και κατά 40% μέχρι το 2015. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, η
δομή του απαρτίστηκε από τέσσερις βασικές κατευθύνσεις, οι οποίες αντιστοιχήθηκαν
στα τέσσερα αρμόδια Υπουργεία για την οδική ασφάλεια και, ταυτόχρονα, στους
τέσσερις βασικούς άξονες για την αντιμετώπιση των οδικών ατυχημάτων. Πιο
συγκεκριμένα, στο τότε ΥΠΕΧΩΔΕ ανατέθηκε η δημιουργία ενός ασφαλούς οδικού
περιβάλλοντος, στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών η ασφάλεια του οδικού
χρήστη και ασφαλούς οχήματος, στο τότε Υπουργείο Δημόσιας Τάξης η
αποτελεσματική επιτήρηση για την οδική ασφάλεια και στο Υπουργείο Υγείας η
αποτελεσματική αντιμετώπιση μετά το ατύχημα12.
Σύμφωνα με τη λογική του εν λόγω στρατηγικού σχεδίου, καθένα από τα
προαναφερθέντα Υπουργεία ήταν υπεύθυνο για την εκπόνηση και υλοποίηση ενός
συγκεκριμένου προγράμματος και τη σύνταξη απολογισμού για την επίτευξη ή όχι των
καθορισμένων στόχων, ανεξάρτητα από την πορεία άλλων ειδών προγραμμάτων. Τα
προγράμματα αυτά θα έπρεπε να περιλαμβάνουν ορισμένους άξονες προτεραιότητας,
στοχεύοντας στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Πιο αναλυτικά, οι άξονες αυτοί ήταν
οι εξής12.
•

Ασφαλές οδικό περιβάλλον
1. Οργάνωση φορέα συντονισμού και παρακολούθησης
2. Επεμβάσεις σε επικίνδυνες θέσεις
3. Βελτίωση σήμανσης και ασφάλισης
4. Βελτίωση ηλεκτροφωτισμού
5. Βελτίωση αντιολισθηκότητας των οδοστρωμάτων
6. Μέτρα οδικής ασφάλειας στις αστικές περιοχές
7. Έλεγχος Οδικής Ασφάλειας

Το συγκεκριμένο τμήμα κειμένου βασίστηκε στη μελέτη του ΕΜΠ του 2011 για την
ανάπτυξη στρατηγικού σχεδίου βελτίωσης οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα για την περίοδο
2011-2020,σελ. 6-8.
12
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•

•

•

8. Σύνταξη κανονισμών και Έρευνα
Ασφάλεια οδικού χρήστη και ασφαλή οχήματα
1. Οργάνωση φορέα συντονισμού και παρακολούθησης
2. Αναβάθμιση συστήματος εκπαίδευσης και εξετάσεων των υποψηφίων
οδηγών και εκπαιδευτών
3. Προγράμματα κυκλοφοριακής αγωγής
4. Αναβάθμιση τεχνικού ελέγχου οχημάτων
5. Βελτίωση και εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου
6. Κίνητρα για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας
7. Έρευνα των αιτιών οδικών ατυχημάτων
Αποτελεσματική επιτήρηση για την οδική ασφάλεια
1. Οργάνωση επιτελικού οργάνου συντονισμού και παρακολούθησης
2. Βελτίωση υπηρεσιών Τροχαίας
3. Βελτίωση συστήματος καταγραφής οδικών ατυχημάτων
4. Βελτίωση συστήματος άμεσης αντιμετώπισης οδικών ατυχημάτων
5. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα επιτήρησης
6. Βελτίωση υπηρεσιών Πυροσβεστικής
Αποτελεσματική αντιμετώπιση μετά το ατύχημα
1. Οργάνωση φορέα συντονισμού και παρακολούθησης
2. Εξοπλισμός μονάδων επέμβασης
3. Ανάπτυξη σχεδίων επέμβασης και τοπικών κέντρων συντονισμού
4. Βελτίωση της άμεσης περίθαλψης τραυματιών στα νοσοκομεία
5. Έρευνα για την αντιμετώπιση των συνεπειών οδικών ατυχημάτων

Αποτίμηση
Πίνακας 2.3.1.1: Βασικοί δείκτες οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα, 2000-2005 (Πηγή:
Ανάπτυξη στρατηγικού σχεδίου για τη βελτίωση οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα – ΕΜΠ 2011)

Οδικά
ατυχήματα με
τραυματίες
Αριθμός νεκρών
Αριθμός
τραυματιών

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Μεταβολή
2000-2005

23.001

16.671

16.809

15.751

15.509

16.914

-26,50%

2.037

1.880

1.634

1.605

1.670

1.658

-18,60%

30.763

26.336

22.459

20.737

22.048

22.048

-28,30%

Βάσει της εξέλιξης των δεικτών οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα για τη χρονική
περίοδο 2000-2005, όπως παρουσιάζεται στον πίνακα 2.3.1.1, παρατηρείται μείωση του
αριθμού των νεκρών την περίοδο αυτή κατά 18,6% (ΕΜΠ, 2011), πλησιάζοντας το
στόχο που είχε τεθεί. Μεγαλύτερη ήταν η μείωση του αριθμού των οδικών ατυχημάτων
και των τραυματιών, 26,5% και 28,3% αντίστοιχα (ΕΜΠ, 2011). Τα ποσοστά αυτά
αποδίδονται στην εντατικοποίηση της επιτήρησης, αλλά και σε άλλα μέτρα που
εφαρμόστηκαν. Βέβαια, υπογραμμίζεται ότι δεν υπήρξε ουσιαστική παρακολούθηση –
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αξιολόγηση των δράσεων και ούτε αποτελεσματικός συντονισμός τους, μετά το 2003.
Τέλος, δε σημειώθηκε βελτίωση στη θέση της Ελλάδας σε σχέση με τα άλλα κράτη της
ΕΕ ως προς τον αριθμό νεκρών ανά εκατομμύριο κατοίκων13.
2.3.2 Δεύτερο (2ο) Στρατηγικό Σχέδιο για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην
Ελλάδα (2006 – 2010)
Το 2ο Στρατηγικό Σχέδιο για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα
εκπονήθηκε από τον τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής του Ε.Μ.Π. και
ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο του 2005. Η ανάπτυξη του αφορούσε στον καθορισμό και
στην εφαρμογή των απαραίτητων δράσεων για την επίτευξη του Ευρωπαϊκού στόχου
στην οδικής ασφάλεια της χώρας, σύμφωνα με τον οποίο ο αριθμός των νεκρών στα
οδικά ατυχήματα το έτος 2010 πρέπει να είναι μειωμένος κατά 50% (1.018 απώλειες)
συγκριτικά με το 2000 (2.037 απώλειες) (ΕΜΠ, 2011). Με την έγκριση και αυτού του
σχεδίου και τη συνέχιση του συντονισμού του από τη Διυπουργική Επιτροπή Οδικής
Ασφάλειας (υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού αυτή τη φορά), για την επίτευξη του
στόχου αυτού, ορίστηκαν έξι βασικές κατευθύνσεις, οι οποίες αντιστοιχούσαν σε
ξεχωριστά προγράμματα δράσης και ανατέθηκαν στα αρμόδια Υπουργεία. Πιo
συγκεκριμένα, στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών ανατέθηκε η ασφάλεια
του οδικού χρήστη και ασφαλούς οχήματος, στο τότε Υπουργείο Δημόσιας Τάξης η
επιτήρηση για την οδική ασφάλεια, στο τότε ΥΠΕΧΩΔΕ η δημιουργία ενός ασφαλούς
οδικού περιβάλλοντος, στο Υπουργείο Υγείας η περίθαλψη μετά το ατύχημα, στο
Υπουργείο Παιδείας η κυκλοφοριακή αγωγή – επιμόρφωση σχετικά με την οδική
ασφάλεια και στο Υπουργείο Εσωτερικών οι δράσεις οδικής ασφάλειας και η
αυτοδιοίκηση. Πρακτικά, δηλαδή, διατηρήθηκαν οι στόχοι του 1ου στρατηγικού σχεδίου
με κάποιες ιεραρχικές αλλαγές προτεραιότητας, συμπεριλαμβανομένων δύο επιμέρους
προσθηκών14.
Μετά τη μελέτη των προτάσεων από τους αρμόδιους φορείς, της αποτίμησης της
αποτελεσματικότητας του 1ου στρατηγικού σχεδίου, της διεθνούς εμπειρίας και των
αποτελεσμάτων των εργασιών των ερευνητικών ομάδων του Ε.Μ.Π., στο εν λόγω
στρατηγικό σχέδιο αναπτύχθηκε πλαίσιο εφαρμογής για θέματα θεσμικά, επικοινωνίας
και χρονοδιαγράμματος. Επιπλέον, συμπεριλήφθηκε μια σειρά από προγράμματα
οδικής ασφάλειας, η οποία αντιστοιχήθηκε στις προαναφερθέντες κατευθύνσεις και
διακρίθηκε σε βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα μέτρα – δράσεις14:
•

Ασφάλεια του οδικού χρήστη και ασφαλούς οχήματος

Βραχυπρόθεσμες δράσεις
Το συγκεκριμένο τμήμα κειμένου βασίστηκε στη μελέτη του ΕΜΠ του 2011
ανάπτυξη στρατηγικού σχεδίου βελτίωσης οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα για την
2011-2020, σελ. 46.
14
Το συγκεκριμένο τμήμα κειμένου βασίστηκε στη μελέτη του ΕΜΠ του 2011
ανάπτυξη στρατηγικού σχεδίου βελτίωσης οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα για την
2011-2020, σελ. 8-12.
13
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για την
περίοδο
για την
περίοδο

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Σύστημα ελέγχου συμπεριφοράς οδηγών
Θέσπιση ειδικών μέτρων για τα βαρέα οχήματα
Θέσπιση ειδικών μέτρων για τα σχολικά λεωφορεία
Μέτρα για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας των νέων οδηγών
Μέτρα για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας των οδηγών δικύκλων
Μέτρα για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας των ηλικιωμένων οδηγών
Κίνητρα για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας

Μεσοπρόθεσμες δράσεις
8. Οργάνωση τμήματος συντονισμού και παρακολούθησης
9. Αναβάθμιση τεχνικού ελέγχου οχημάτων
10. Αναβάθμιση συστήματος εκπαίδευσης – εξετάσεων υποψήφιων οδηγών και
εκπαιδευτών
11. Βελτίωση – Αναθεώρηση θεσμικού πλαισίου για την οδική ασφάλεια
12. Βάσεις δεδομένων οχημάτων – οδηγών
13. Ανάπτυξη μητρώου ιατρικών δεδομένων οδηγών
14. Έρευνα αιτιών οδικών ατυχημάτων
•

Επιτήρηση για την οδική ασφάλεια

Βραχυπρόθεσμες δράσεις
1. Αύξηση συχνότητας ελέγχων
2. Ολοκληρωμένοι – Πλήρεις έλεγχοι
3. Συστηματική καταγραφή ελέγχων - παραβάσεων
Μεσοπρόθεσμες δράσεις
4. Οργάνωση τμήματος συντονισμού και παρακολούθησης
5. Αναβάθμιση υπηρεσιών και εξοπλισμού Τροχαίας
6. Βελτίωση συστήματος καταγραφής οδικών ατυχημάτων
7. Βελτίωση συστήματος άμεσης αντιμετώπισης οδικών ατυχημάτων
8. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα επιτήρησης κυκλοφορίας
9. Προγράμματα επανένταξης των κατ’ εξακολούθηση παραβατών οδηγών
10. Αναβάθμιση υπηρεσιών Πυροσβεστικής
• Δημιουργία ενός ασφαλούς οδικού περιβάλλοντος
Βραχυπρόθεσμες δράσεις
1. Μέτρα χαμηλού κόστους
2. Προγράμματα συντήρησης – βελτίωσης οδικού δικτύου
Μεσοπρόθεσμες δράσεις
3. Οργάνωση τμήματος συντονισμού και παρακολούθησης
4. Προγράμματα επεμβάσεων σε επικίνδυνες θέσεις
5. Δημιουργία Μητρώου οδών
6. Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης ταχυτήτων
7. Επεμβάσεις οδικής ασφάλειας σε αστικές περιοχές
8. Έλεγχος Οδικής Ασφάλειας
9. Σύνταξη Κανονισμών – Τεχνικών προδιαγραφών
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•

Περίθαλψη μετά το ατύχημα

Βραχυπρόθεσμες δράσεις
1. Δημιουργία δικτύου κλήσεων έκτακτης ανάγκης
2. Ανάπτυξη σχεδίων επέμβασης και τοπικών κέντρων συντονισμού
Μεσοπρόθεσμες δράσεις
3. Οργάνωση τμήματος συντονισμού και παρακολούθησης
4. Αναβάθμιση εξοπλισμού μονάδων επέμβασης
5. Βελτίωση άμεσης περίθαλψης τραυματιών στα νοσοκομεία
6. Συστηματική καταγραφή στατιστικών στοιχείων
• Κυκλοφοριακή αγωγή – επιμόρφωση σχετικά με την οδική ασφάλεια
Βραχυπρόθεσμες δράσεις
1. Διδασκαλία κυκλοφοριακής αγωγής
2. Επιμόρφωση εκπαιδευτικών – Σύνταξη εκπαιδευτικού υλικού κυκλοφορικής
αγωγής
3. Δραστηριότητες προώθησης κυκλοφοριακής αγωγής – βελτίωσης οδικής
ασφάλειας μαθητών
Μεσοπρόθεσμες δράσεις
4. Οργάνωση τμήματος συντονισμού και παρακολούθησης
5. Δράσεις εκπαίδευσης οδικής ασφάλειας στις Ένοπλες Δυνάμεις
• Δράσεις οδικής ασφάλειας και Αυτοδιοίκηση
Βραχυπρόθεσμες δράσεις
1. Αναβάθμιση λειτουργίας Μικτών Κλιμακίων Ελέγχου
2. Ενίσχυση ασφαλείας σχολικών μεταφορών
3. Εφαρμογή μέτρων χαμηλού κόστους
Μεσοπρόθεσμες δράσεις
4. Οργάνωση τμήματος συντονισμού και παρακολούθησης
5. Ανάπτυξη δράσεων οδικής ασφάλειας από την αυτοδιοίκηση
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Αποτίμηση
Πίνακας 2.3.2.1: Βασικοί δείκτες οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα, 2000-2005 (Πηγή:
Ανάπτυξη στρατηγικού σχεδίου για τη βελτίωση οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα – ΕΜΠ 2011)
2000
Οδικά
ατυχήματα με
τραυματίες
Αριθμός νεκρών
Αριθμός
τραυματιών

2006

2007

2008

2009

2010

Μεταβολή
2000-2010

23.001 16.019 15.499 15.083 15.897 15.072

-34,50%

2.037

1.281

-37,10%

30.763 20.675 19.766 19.010 18.641 18.778

-39,00%

1.657

1.612

1.553

1.456

Όπως προκύπτει από τον πίνακα 2.3.2.1, η απόκλιση από το στόχο είναι
μεγαλύτερη από την αντίστοιχη του 1ου στρατηγικού πλαισίου και οφείλεται πιθανώς
στο γεγονός ότι ο στόχος αυτός είναι αρκετά πιο φιλόδοξος, αλλά και στο ότι δεν
αξιοποιήθηκε επαρκώς η δυναμική για βελτίωση της οδικής ασφάλειας που
δημιουργήθηκε στο 1ο στρατηγικό πλαίσιο. Η συνολική μεταβολή κατά -37,1% του
αριθμού των νεκρών δημιουργεί μια σημαντική απόκλιση από το στόχο που τέθηκε
στην Ελλάδα, αλλά και στην ΕΕ. Τέλος, ένα σημαντικό στοιχείο που παρατηρείται είναι
η παγίωση του αριθμού των νεκρών την περίοδο 2004-2008, η οποία συνδέεται με την
εξάντληση της ανεπτυγμένης δυναμικής από την περίοδο 2000-2002, καθώς και με την
έλλειψη ουσιαστικής παρακολούθησης και αξιολόγησης των δράσεων15.
Συνολική αποτίμηση περιόδου 2001 – 2010
Η πραγματευόμενη περίοδος χαρακτηρίζεται ως μη επαρκώς αξιοποιημένη για
την οδική ασφάλεια στην Ελλάδα, καθώς οι προσπάθειες Πολιτείας και πολιτών θα
μπορούσαν να ήταν σαφώς πιο αποτελεσματικές για την προσέγγιση των στόχων.
Βέβαια, βασικοί δείκτες παρουσίασαν μείωση, αλλά οι βελτιώσεις που εντοπίστηκαν
ήταν από τις χαμηλότερες στην ΕΕ, διατηρώντας τη χώρα στις τελευταίες θέσεις ως
προς την οδική ασφάλεια. Η έλλειψη συστηματικής και ποσοτικοποιημένης
παρακολούθησης των δράσεων – αποτελεσμάτων των δύο στρατηγικών πλαισίων, παρά
τις αντίστοιχες προβλέψεις, είχε ως αποτέλεσμα να μην υπάρχουν διαθέσιμα
συγκεντρωτικά και αξιόπιστα στοιχεία για την αξιολόγησή τους. Παρόλα αυτά, μέσα
από γενικές αναλύσεις, προέκυψαν κάποια αξιοσημείωτα συμπεράσματα αναφορικά με
τις δράσεις16.

Το συγκεκριμένο τμήμα κειμένου βασίστηκε στη μελέτη
ανάπτυξη στρατηγικού σχεδίου βελτίωσης οδικής ασφάλειας
2011-2020, σελ. 47.
16
Το συγκεκριμένο τμήμα κειμένου βασίστηκε στη μελέτη
ανάπτυξη στρατηγικού σχεδίου βελτίωσης οδικής ασφάλειας
2011-2020, σελ. 47-50.
15
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Από τη Γ.ΓΔ.Ε. του ΥΠΕΧΩΔΕ (νυν ΥΠΟΜΕΔΙ) πραγματοποιήθηκαν ενέργειες
οδικής ασφάλειας, χωρίς όμως την επίτευξη απαιτούμενης οργάνωσης και τήρησης των
επιμέρους κατευθύνσεων από τα στρατηγικά σχέδια. Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε
πρόγραμμα επεμβάσεων σε οδικούς άξονες και σε θέσεις μειωμένης οδικής ασφάλειας,
υλοποιήθηκαν βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες παρεμβάσεις, αλλά οι ελλιπείς
πόροι δεν επέτρεψαν την ολοκλήρωσή τους. Παράλληλα, καθώς οι αρμοδιότητες
συντήρησης και λειτουργίας του οδικού δικτύου, σε πολλές περιπτώσεις, ανήκουν στις
Περιφέρειες, ήταν συχνή η έλλειψη υποστήριξης των σχετικών ενεργειών. Και αυτό,
διότι, λόγω της περιορισμένης χρηματοδότησης της συντήρησης του οδικού δικτύου
και δεδομένων των σημαντικών βλαβών – ελλείψεων εντός αυτού, μέρος των δράσεων
δεν αποτέλεσε ειδικευμένο μέτρο βελτίωσης των επιπέδων οδικής ασφάλειας. Ένα
ακόμα «μέτρο» που συνέβαλε αισθητά ήταν η κατασκευή νέων Αυτοκινητοδρόμων, το
οποίο, όμως, δεν αποτελούσε εξειδικευμένη δράση, μέσα και από ταυτόχρονη σύνταξη
προδιαγραφών για την εκπόνηση μελετών οδικής ασφάλειας, χωρίς τη λήψη μορφής
γενικότερης προδιαγραφής. Τέλος, επισημαίνεται ότι πραγματοποιήθηκαν δράσεις –
επεμβάσεις σε επικίνδυνες θέσεις από τις Τεχνικές Υπηρεσίες των Νομαρχιών (νυν
Π.Ε.) και των Δήμων. Για τις επεμβάσεις αυτές, όμως, δεν υπάρχει συστηματική
παρακολούθηση και, επομένως, δεν είναι δυνατό να εκτιμηθεί ούτε το μέγεθος των
προγραμμάτων αυτών ούτε η επιρροή τους στα επίπεδα οδικής ασφάλειας16.
Όσον αφορά στη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Μεταφορών και
Επικοινωνιών (νυν Γ.Γ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.), λήφθηκαν μέτρα που μπορούσαν να
συνεισφέρουν στη μείωση του αριθμού των οδικών ατυχημάτων. Επισημαίνεται, όμως,
πως πλειοψηφικά επρόκειτο για μέτρα μακροπρόθεσμου χαρακτήρα, τα οποία δεν
αναμενόταν να επιδράσουν άμεσα στην οδική ασφάλεια της χώρας. Τα αποτελέσματα
από την εφαρμογή των μέτρων αυτών αναμενόταν να γίνουν αισθητά μετά από κάποια
χρόνια, με την προϋπόθεση συνέχισης των απαραίτητων και προβλεπόμενων δράσεων.
Η έλλειψη πόρων και ενός καθορισμένου πλάνου αποτέλεσαν και σε αυτή την
περίπτωση τις βασικές αιτίες για την ακατάλληλη υποστήριξη των περιφερειακών
Υπηρεσιών. Πέρα από τους δύο προαναφερθέντες αρμόδιους φορείς επί του τομέα της
οδικής ασφάλειας, επ’ αυτού δραστηριοποιήθηκαν το Υπ. Δημοσίας Τάξης (νυν
Προστασίας του Πολίτη), το Υπ. Υγείας και Πρόνοιας (νυν Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης) και το Υπ. Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με
ενέργειες αντίστοιχα με τη δραστηριοποίηση του καθενός εξ αυτών16.
Κάνοντας μια συνολική αξιολόγηση των δύο στρατηγικών σχεδίων πενταετούς
εφαρμογής, μια βασική παρατήρηση είναι ότι, ουσιαστικά, αποτελούσαν μια πρώτη
προσπάθεια συνολικής αντιμετώπισης του προβλήματος των οδικών ατυχημάτων στην
Ελλάδα και βελτίωσης του επιπέδου οδικής ασφάλειας. Παρόλα αυτά, παρουσιάστηκαν
σοβαρές αδυναμίες στο συντονισμό και την παρακολούθηση της εφαρμογής των
προτεινόμενων δράσεων – κατευθύνσεων, δε λειτούργησε ο μηχανισμός υποστήριξης
της Διυπουργικής Επιτροπής, καθώς επίσης δε διατέθηκαν οι απαιτούμενοι πόροι.
Επομένως, τα κύρια ζητήματα, τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν με την έναρξη
36
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
09/01/2023 00:56:08 EET - 3.92.22.77

σύνταξης και υλοποίησης του νέου Στρατηγικού πλαισίου ήταν ξεκάθαρα
καθορισμένα17.
2.3.3 Τρίτο (3ο) Στρατηγικό Σχέδιο για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα
(2011 – 2020)
Λαμβάνοντας υπόψη όλη τη γνώση και τις κατευθύνσεις από τη διεθνή εμπειρία,
αλλά και την εγχώρια ενασχόληση με το αντικείμενο της οδικής ασφάλειας, αρμόδιοι
φορείς της χώρας προχώρησαν στη σύνταξη νέου Στρατηγικού Σχεδίου Δράσης με
χρονικό ορίζοντα την περίοδο 2011-2020. Σημαντική αλλαγή, συγκριτικά με το
προηγούμενο σε ισχύ Σχέδιο Δράσης, ήταν η πρόταση να προεδρεύει (με απόφαση του
Πρωθυπουργού) ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Ο βασικός στόχος
του για την Ελλάδα είναι η επίτευξη ενός ασφαλούς συστήματος οδικής κυκλοφορίας,
όπου δε θα σημειώνονται θάνατοι ή σοβαροί τραυματισμοί σε ατυχήματα. Στην
προσέγγιση αυτή του «Ασφαλούς Συστήματος», μεγάλη βαρύτητα δίνεται στην ανάγκη
για συστηματική και σφαιρική θεώρηση, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέρη του είναι
αλληλένδετα και αλληλοεπηρεάζονται, και στην ανάπτυξη «Παιδείας Οδικής
Ασφάλειας» (Road Safety Culture), μέσα από συνεχείς συλλογικές προσπάθειες και
μακροπρόθεσμο σχεδιασμό18.
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, στο γενικό Ευρωπαϊκό πρόγραμμα δράσης για την ίδια
χρονική περίοδο, οι ποσοτικοί στόχοι αφορούν στη μείωση των νεκρών σε οδικά
ατυχήματα μέχρι το 2020 κατά 50% σε σχέση με το έτος 2010. Με βάση τα διαθέσιμα
στοιχεία, τα θύματα του 2010 σε οδικά ατυχήματα ήταν 1.281 (ΕΜΠ, 2011) και, σε
αντιστοιχία με τον παραπάνω ευρωπαϊκό στόχο, ο αριθμός – στόχος απωλειών μέχρι το
2020 είναι κάτι λιγότερο από 640 (ΕΜΠ, 2011). Η συγκεκριμένη θέσπιση ποσοτικών
στόχων έχει ριζική συμβολή στην υιοθέτηση και εφαρμογή αποτελεσματικότερων
προγραμμάτων και δράσεων, στην αποδοτικότερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων
και στην ενεργοποίηση – δραστηριοποίηση των αρμόδιων φορέων. Και αυτό, διότι
συνεισφέρει στη διατήρηση του ενδιαφέροντος και στην ενίσχυση των προσπαθειών,
βάσει διεθνούς εμπειρίας. Χαρακτηριστική περίπτωση είναι η Σουηδία, ακολουθώντας
τα βήματα της οποίας, η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να επιτύχει τους στόχους της σε
μικρότερο διάστημα από το αναμενόμενο και να θέσει ακόμα πιο φιλόδοξους
στόχους19.

Το συγκεκριμένο τμήμα κειμένου βασίστηκε στη μελέτη
ανάπτυξη στρατηγικού σχεδίου βελτίωσης οδικής ασφάλειας
2011-2020, σελ. 47-50.
18
Το συγκεκριμένο τμήμα κειμένου βασίστηκε στη μελέτη
ανάπτυξη στρατηγικού σχεδίου βελτίωσης οδικής ασφάλειας
2011-2020, σελ. 150-161.
19
Το συγκεκριμένο τμήμα κειμένου βασίστηκε στη μελέτη
ανάπτυξη στρατηγικού σχεδίου βελτίωσης οδικής ασφάλειας
2011-2020, σελ. 150-161.
17
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Βασικές προϋποθέσεις για την επίτευξη των επιθυμητών επιπέδων οδικής
ασφάλειας στην Ελλάδα είναι η ισχυρή πολιτική βούληση στο ανώτατο Πολιτειακό και
Πολιτικό επίπεδο, η ανάπτυξη αίσθησης του επείγοντος, η συντονισμένη – διαχρονική
εφαρμογή του Στρατηγικού Σχεδίου, η συνεχής αξιολόγηση μέσα από
ποσοτικοποιημένη παρακολούθηση των προγραμμάτων, η ενεργή συμμετοχή των
αρμόδιων φορέων, η επαρκής εύρεση χρηματοπιστωτικών πόρων, καθώς και η
ενεργοποίηση – ευαισθητοποίηση των πολιτών. Έχοντας τις προϋποθέσεις αυτές ως
γνώμονα, το Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης για την Οδική Ασφάλεια 2011-2020
περιλαμβάνει την ανάπτυξη έξι (6) βασικών προγραμμάτων και καθορίζει, για καθένα
από αυτά, φορέα υλοποίησης και εφαρμογής19:
1. Εκπαίδευση Οδικής Ασφάλειας
(Υπουργείο Παιδείας, Δια βίου μάθησης και Θρησκευμάτων, Ερευνητικά
Κέντρα, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις)
2. Επιτήρηση της Κυκλοφορίας για την Οδική Ασφάλεια
(Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, Ερευνητικά Κέντρα, Μη Κυβερνητικές
Οργανώσεις)
3. Ασφαλείς Χρήστες της Οδού
(Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Περιφέρειες, Δήμοι,
Ερευνητικά Κέντρα, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις)
4. Ασφαλής Οδική Υποδομή
(Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Περιφέρειες, Δήμοι,
Ερευνητικά Κέντρα, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις)
5. Ασφαλή Οχήματα
(Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Περιφέρειες, Δήμοι,
Ερευνητικά Κέντρα, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις)
6. Άμεση Βοήθεια στους Παθόντες
(Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Ερευνητικά Κέντρα, Μη
Κυβερνητικές Οργανώσεις).

2.4 Επιχειρησιακό Σχέδιο Οδικής Ασφάλειας (Ε.Σ.Ο.Α.)
Ιδιαίτερη συμβολή είχε το Επιχειρησιακό Σχέδιο Οδικής Ασφάλειας (Ε.Σ.Ο.Α.),
όπου καθορίστηκαν οι στόχοι, οι άξονες προτεραιότητας και οι πηγές χρηματοδότησης
των δράσεων, σε στρατηγικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο Σχεδίου Δράσης, μέχρι και
το 2006. Βέβαια, βάσει των προκυπτόντων αναγκών και νέων δεδομένων, οι
τροποποιήσεις που έγιναν, πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με τις αρμόδιες
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Υπηρεσίες και τη
προγραμματισμό20.

Διαχειριστική

Αρχή,

στοχεύοντας

σε

ένα

ρεαλιστικό

Πιο συγκεκριμένα, το σύνολο των παρεμβάσεων Οδικής Ασφάλειας εντάχθηκε
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Οδικοί Άξονες, Λιμάνια, Αστική Ανάπτυξη» και
ομαδοποιήθηκαν στις εξής κατηγορίες20:
•

•

•

σε «επιτελικές» δράσεις δημιουργίας της απαραίτητης υποδομής για την
υποστήριξη και παρακολούθηση του επιπέδου οδικής ασφάλειας στο εθνικό
οδικό δίκτυο (δράσεις Β1 έως Β5),
o Β1: Παρακολούθηση οδηγικής συμπεριφοράς µε ηλεκτρονικά μέσα
o Β2: Διαχείριση ταχυτήτων στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο – καθορισμός
αξιόπιστων ορίων ταχύτητας
o Β3: Πιλοτική εφαρμογή συστήματος τηλεδιαχείρισης και τηλεελέγχου
του δικτύου ηλεκτροφωτισμού
o Β4: Μελέτη κωδικοποίησης και εφαρμογής νέας χιλιομέτρησης του
εθνικού οδικού δικτύου
o Β5: Λειτουργικός και Επιχειρησιακός σχεδιασμός του ηλεκτρονικού
μητρώου οδών
σε δράσεις για τη βελτίωση της ποιότητας υποδομής του υπεραστικού οδικού
δικτύου της χώρας για ένα ασφαλές οδικό περιβάλλον (δράσεις Β6 και Β7), και
o Β6: Υλοποίηση βραχυπρόθεσμων παρεμβάσεων στις επικίνδυνες θέσεις
σε έξι οδικούς άξονες - Α’ Φάση
o Β7: Βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις για τη βελτίωση του επιπέδου οδικής
ασφάλειας σε επικίνδυνες θέσεις και τμήματα του εθνικού οδικού
δικτύου – Β’ Φάση
σε δράσεις για τη βελτίωση των συνθηκών οδικής ασφάλειας στα μεγάλα
αστικά κέντρα της χώρας (δράση Β8).
o Β8: Βελτίωση των συνθηκών οδικής ασφάλειας στα μεγάλα αστικά
κέντρα της χώρας

Το συγκεκριμένο τμήμα κειμένου βασίστηκε στη μελέτη της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε» του
2011 περί επεμβάσεων βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο οδικού δικτύου του τμήματος Νότιας
και Νησιωτικής Αττικής του Νομού Αττικής, σελ. 5-7.
20
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3. Ολοκληρωμένη διαχείριση ασφάλειας οδικών υποδομών
3.1 Ευρωπαϊκή οδηγία – Ορισμοί
Για την ασφαλή διαχείριση του διευρωπαϊκού οδικού δικτύου, εντός του οποίου
εντάσσεται και αυτό της Ελλάδας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνέταξε την ειδική Οδηγία
DIR 2008/96/EC. Η Οδηγία αυτή αφορά στις υποχρεώσεις των αρμόδιων για τις οδικές
υποδομές και την κυκλοφορία, αναφορικά με τη διενέργεια ελέγχων οδικής ασφάλειας
(φάση μελέτης), επιθεωρήσεις οδικής ασφάλειας (φάση λειτουργίας), διαχείρισης
επικίνδυνων θέσεων και μελετών αξιολόγησης των επιπτώσεων οδικής ασφάλειας. Οι
διαδικασίες αυτές αποτελούν τις κύριες μεθόδους, βάσει των οποίων προσδιορίζονται
τα προβλήματα οδικής ασφάλειας και τα αντίστοιχα μέτρα αντιμετώπισης, τόσο
προληπτικά όσο και διορθωτικά. Για την εφαρμογή της ολοκληρωμένης διαχείρισης
ασφαλείας των οδικών υποδομών καθορίστηκαν συγκεκριμένες διαδικασίες που
σχετίζονται με την εκπαίδευση – αρμοδιότητες των ελεγκτών, με τα δεδομένα που
συλλέγονται – αξιοποιούνται και με τις σχετικές πρακτικές που θα χρησιμοποιούνται21.
Έλεγχος Οδικής Ασφαλείας (RSA – Road Safety Audit)
Υπάρχουν διάφορες εκδοχές, αναφορικά με τον ορισμό του RSA. Ένας πρώτος
ορισμός αναφέρει ότι είναι «η επίσημη εξέταση μιας υφιστάμενης ή μελλοντικής οδού
ή άλλου κυκλοφοριακού έργου ή οποιουδήποτε έργου που διεπιδρά σε χρήσεις της
οδού, κατά την οποία ένας ανεξάρτητος, με αναγνωρισμένα προσόντα, ελεγκτής
συντάσσει πόρισμα επί των πιθανών ατυχημάτων και τις σχετικές επιδόσεις του έργου».
Μία άλλη άποψη υποστηρίζει πως ο ΕΟΑ αποτελεί «την ανεξάρτητη, λεπτομερή,
συστηματική και τεχνική επαλήθευση της ασφάλειας των χαρακτηριστικών σχεδιασμού
ενός οδικού έργου υποδομής, η οποία καλύπτει όλα τα στάδια, από το σχεδιασμό ως
την αρχική λειτουργία του». Όποια και από τις δύο εκδοχές κι αν υποστηριχτεί, το
βέβαιο είναι ότι ο ΕΟΑ είναι μια διαδικασία, όπου μια ομάδα ειδικών προσπαθεί να
διαπιστώσει τα πιθανά χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος της οδού, τα οποία θα
επιδράσουν αρνητικά στη λειτουργία ενός οδικού δικτύου21.
Οι διαδικασίες διεξαγωγής του εν λόγω ελέγχου πραγματοποιούνται στα εξής
στάδια: μελέτη σκοπιμότητας – προμελέτη – οριστική μελέτη – πριν την έναρξη
λειτουργίας – μετά την παράδοση σε λειτουργία (με την υπαγωγή και των υφιστάμενων
οδών). Η σημασία της περαίωσης του ΕΟΑ στα στάδια μελέτης σκοπιμότητας και
προμελέτης είναι προφανή, καθώς είναι πιο εύκολο και λιγότερο δαπανηρό να
τροποποιηθεί το σχέδιο μιας οδού, παρά να γίνουν έργα αποκατάστασης των
εντοπισμένων αστοχιών του. Στόχος, λοιπόν, του ΕΟΑ είναι η ελάττωση του αριθμού,
της σοβαρότητας και του κόστους των ατυχημάτων και η μεγιστοποίηση της
Το συγκεκριμένο τμήμα κειμένου βασίστηκε στη μελέτη του ΕΜΠ του 2011 για την
ανάπτυξη στρατηγικού σχεδίου βελτίωσης οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα για την περίοδο
2011-2020, σελ. 81-82.
21
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πιθανότητας συγχωρητικής – προστατευτικής συμπεριφοράς της οδού απέναντι στον
οδικό χρήστη. Ο έλεγχος αυτός χρησιμοποιείται και ως μηχανισμός για το συστηματικό
εντοπισμό προβληματικών περιοχών που χρήζουν προσοχής (αναθεώρηση σχεδίων,
βελτίωση προδιαγραφών κτλ). Για αυτό το λόγο, η παράμετρος της ασφάλειας πρέπει
να εντάσσεται εξαρχής μέσα σε ένα οδικό έργο. Στην Ελλάδα, το απαραίτητο υλικό για
την εκπαίδευση των πρώτων Ελεγκτών Οδικής Ασφάλειας έχει δημιουργηθεί και η
διαδικασία εκπαίδευσης – πιστοποίησης έχει ξεκινήσει από το φθινόπωρο του 201722.
Επιθεώρηση Οδικής Ασφάλειας (RSI – Road Safety Inspection/Review)
Το εν λόγω είδος επιθεώρησης εφαρμόζεται σε υφιστάμενο οδικό δίκτυο και
συνίσταται στη συστηματική – ανεξάρτητη εξέταση και αξιολόγηση του επιπέδου
οδικής ασφάλειας που παρέχει ένα υφιστάμενο οδικό έργο, στοχεύοντας στον έγκαιρο
εντοπισμό πιθανών αιτιών ατυχημάτων και την αντιμετώπισή τους, προκειμένου η ίδια
η οδός να εξασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια στους χρήστες22.
Εντοπισμός – Επεμβάσεις στις Επικίνδυνες Θέσεις (IRS – Identification of Hazardous
locations/High Risk sites and corresponding causes)
Στοχεύοντας στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας διεθνώς, αποτελεί τον πιο
διαδεδομένο τρόπο, ο οποίος χαρακτηρίζεται από υψηλή ανταποδοτικότητα, μέσω
αριθμητικών (αυτές που καταλήγουν σε απλούς αριθμούς είτε από παρατηρήσεις των
οδικών ατυχημάτων είτε από απλές πράξεις μέσου όρου παρατηρήσεων ή δείκτες) και
στατιστικών (χρησιμοποιούν στατιστικές κατανομές περιγραφής της επικινδυνότητας
μιας θέσης ή την πιθανότητα συμβάντος στη θέση αυτή) μεθόδων22.
Μελέτες Αξιολόγησης Επιπτώσεων στην Οδική Ασφάλεια (RSIA – Road Safety Impact
Assessment)
Σε στρατηγικό επίπεδο, έχουν σκοπό την ανάδειξη των επιπτώσεων των
διάφορων εναλλακτικών λύσεων ενός νέου έργου ή αποκατάσταση ενός υπάρχοντος
στην οδική ασφάλεια. Οι μελέτες αυτές πρέπει να ολοκληρώνονται σε πρώιμο στάδιο
του σχεδιασμού, ώστε τα αποτελέσματά τους να ληφθούν υπόψη στην περαιτέρω
διαδικασία σχεδιασμού και σε όλες τις επεμβάσεις στα συστήματα οδικής κυκλοφορίας
που επηρεάζουν την οδική ασφάλεια22.

Το συγκεκριμένο τμήμα κειμένου βασίστηκε στη μελέτη του ΕΜΠ του 2011 για την
ανάπτυξη στρατηγικού σχεδίου βελτίωσης οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα για την περίοδο
2011-2020, σελ. 81-82.
22

41
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
09/01/2023 00:56:08 EET - 3.92.22.77

3.2 Έλεγχος Οδικής Ασφάλειας – Στάδια εφαρμογής
Οι Έλεγχοι Οδικής Ασφάλειας ακολουθούν μια συγκεκριμένη διαδικασία
εφαρμογής, η οποία διέπεται από οκτώ στάδια23:
1. Καθορισμός του υπό μελέτη υφιστάμενου οδικού έργου που θα εξεταστεί
2. Καθορισμός ομάδας ελέγχου
3. Ενημέρωση ομάδας ελέγχου περί διαθέσιμων στοιχείων (σχέδια μελετών,
αριθμός/θέσεις τροχαίων ατυχημάτων του οδικού τμήματος κα)
4. Επιτόπια επίσκεψη στο εξεταζόμενο έργο/οδικό τμήμα – Χρήση λίστας ελέγχου
– Φωτογράφιση/ Βιντεοσκόπηση (προαιρετικά)
5. Εντοπισμός σημείων με μειωμένη οδική ασφάλεια – Εκτέλεση RSA – Σύνταξη
Τεχνικής Έκθεσης
6. Υποβολή Τεχνικής Έκθεσης στην ομάδα διαχείρισης έργου (όχι στην ομάδα
σχεδιασμού)
7. Εξέταση των εντοπισθέντων ζητημάτων από ομάδα διαχείρισης/σχεδιασμού
8. Επιλογή λύσεων/προτάσεων για την αποκατάσταση αστοχιών – Υλοποίηση
Ένα στάδιο, εξέχουσας σημασίας για την αποτελεσματικότητα του Ελέγχου,
είναι αυτό της επιλογής ομάδας ελέγχου (δεύτερο σε σειρά). Βασικός στόχος, κατά τη
σύνταξη της ομάδας αυτής, είναι το ότι «η σύνθεση μιας ανεξάρτητης, κατάλληλα
εκπαιδευμένης ομάδας και διεπιστημονικής ομάδας ειδικών, η οποία μπορεί να
πραγματοποιήσει με επιτυχία έναν Έλεγχο Οδικής Ασφάλειας». Με βασικό κριτήριο
την κατοχή γνώσεων και εμπειρίας, ο κύριος του έργου επιλέγει τον επικεφαλής της
ομάδας, σε πρώτη φάση, και, στη συνέχεια, των δύο ή τριών ατόμων που θα
στελεχώσουν την υπόλοιπη, ανάλογα με την πολυπλοκότητα του εκάστοτε έργου και με
τη βοήθεια του επιλεχθέντος επικεφαλής. Βασικό χαρακτηριστικό όλων των μελών θα
πρέπει να είναι η πλήρης ανεξαρτησία από το υπό εξέταση έργο και την αρχική ομάδα
σχεδιασμού του23.

3.3 Εφαρμογή Ελέγχων Οδικής Ασφάλειας: Εγνατία Οδός Α.Ε.
Η Εγνατία Οδός Α.Ε. δραστηριοποιείται σε ένα από τα σημαντικότερα έργα
οδικής ασφάλειας των τελευταίων ετών, το οποίο σχετίζεται με το Εθνικό και
Επαρχιακό οδικό δίκτυο της χώρας και την περαιτέρω αναβάθμισή του. Βασικό στόχο
αποτελεί ο περιορισμός των σημείων συγκέντρωσης των ατυχημάτων (blackspots) και η
βελτίωση της κυκλοφοριακής ασφάλειας στις οδικές υποδομές. Βέβαια, για την
ενεργοποίηση του κρατικού μηχανισμού επί του πραγματευόμενου θέματος, ουσιαστικό
ρόλο έπαιξε και η αναγκαστική εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/96/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 2008 για τη
Το συγκεκριμένο τμήμα κειμένου βασίστηκε στη μελέτη της «Federal Highway
Administration» του 2006 περί των οδηγιών «Road Safety Audit Guidelines».
23

42
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
09/01/2023 00:56:08 EET - 3.92.22.77

διαχείριση της ασφάλειας των οδικών υποδομών. Αναλυτικά, στα πλαίσια του έργου,
προβλέπεται ο εντοπισμός των οδικών τμημάτων υψηλής συγκέντρωσης ατυχημάτων
(όπου είναι δυνατόν µε τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα), η κατηγοριοποίηση των
δυνατών παρεμβάσεων και ο καθορισμός προτεραιοτήτων για την υλοποίηση αυτών,
καθώς και η διατύπωση προτάσεων και μέτρων, µε έμφαση σε αυτά που παρουσιάζουν
την καλύτερη σχέση κόστους – οφέλους24.
Μετά τη δραστηριοποίηση της Πολιτείας επί της μείωσης του αριθμού
ατυχημάτων στο Ελληνικό Οδικό Δίκτυο, μέσα από μελέτες και εργολαβίες σε
ορισμένους επικίνδυνους άξονες, η οδική ασφάλεια αποτελεί πλέον προτεραιότητα, η
υλοποίηση του έργου αποβλέπει στην ομοιογενή αντιμετώπιση του ζητήματος αυτού
και στην πλήρη αξιοποίηση των διαθέσιμων στοιχείων που προέκυψαν από μελέτες.
Πιο συγκεκριμένα, αναφορικά με την ομοιογένεια, απαραίτητη ήταν η εκπόνηση
μελετών ανά νομό βάσει τυποποιημένων προδιαγραφών, οδηγιών, παροχής στοιχείων
κ.α. που θα χορηγούνταν στους Αναδόχους και υπόδειξης συγκεκριμένου τρόπου
καταγραφής των προτάσεων, σχεδίων και παραδοτέων. Στόχος ήταν η μείωση των
πιθανοτήτων παρέκκλισης και αστοχιών στην εκπόνηση των μελετών, αλλά και η
ομοιομορφία – στοχευμένη αντιμετώπιση του θέματος. Οι προτάσεις των Αναδόχων
περιλαμβάνουν δύο επίπεδα προσέγγισης: σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο (μέσω μέτρων
που είναι άμεσα υλοποιήσιμα) και σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο (μέσω εντοπισμού θέσεων
που χρήσουν περαιτέρω μελετών και είναι μεγαλύτερης κλίμακας). Παράλληλα, όσων
αφορά στην αξιοποίηση των στοιχείων των εκπονημένων μελετών, απαραίτητη ήταν η
δυνατότητα διασύνδεσής τους με σύγχρονα διαχειριστικά εργαλεία (π.χ. μητρώο οδών
Υπουργείου) για τη συμπλήρωση δεδομένων και τη διαχείρισή τους με πιο εξελιγμένες
μεθόδους24.
Με το πραγματευόμενο έργο, στόχος είναι η συστηματική εξέταση 15.000 χλμ
Εθνικού και Επαρχιακού δικτύου (εκτός Διευρωπαϊκών Αξόνων) για τον εντοπισμό
αδυναμιών οδικής ασφάλειας και για τη διατύπωση προτάσεων πρόληψης τροχαίων
ατυχημάτων και την αντιμετώπιση αυτών σε θέσεις ΜΟΑ (Μειωμένης Οδικής
Ασφάλειας) μέσω υλοποίησης επεμβάσεων. Η μεγαλύτερη ανάγκη των παρεμβάσεων
αυτών παρουσιάζεται στο Επαρχιακό Δίκτυο της χώρας, λόγω της ελλιπούς
συντήρησης και του αποσπασματικού σχεδιασμού επεμβάσεων. Βέβαια, υπάρχουν και
ορισμένοι άξονες που εξαιρούνται των μελετών24:
•
•

Διευρωπαϊκοί Άξονες
Άξονες του Εθνικού Οδικού Δικτύου, για τους οποίους έχουν εκπονηθεί μελέτες
οδικής ασφάλειας και υλοποιήθηκαν ή υλοποιούνται τα έργα (ή
προγραμματίζεται να υλοποιηθούν)

Το συγκεκριμένο τμήμα κειμένου βασίστηκε στη μελέτη της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε» του
2011 περί επεμβάσεων βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο οδικού δικτύου του τμήματος Νότιας
και Νησιωτικής Αττικής του Νομού Αττικής, σελ. 8-9.
24
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•
•

Οδικά τμήματα ανά Νομό, για τα οποία έχουν γίνει πρόσφατα βελτιώσεις ή
υπάρχει ωριμότητα μελετών ή δημοπράτησης έργων
Προτεραιότητα για την εξέταση του υπόλοιπου Εθνικού Δικτύου και η
συμπλήρωση ανά Νομό του μήκους οδικού δικτύου που θα ελεγχθεί (περίπου
250 χλμ ανά Νομό) με Επαρχιακό Δίκτυο.
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4. Συστήματα Αναχαίτησης Οχημάτων
4.1 Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ1317 – Προσαρμογή
Στην Ελλάδα, η εναρμόνιση του συνόλου των τεχνικών προδιαγραφών –
οδηγιών για τα συστήματα αναχαίτησης οχημάτων (ΣΑΟ) σε οδούς ήταν άμεσο
επακόλουθο της καθιέρωσης του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ1317. Η αλλαγή αυτή
ονομάστηκε ως ΕΛΟΤ ΕΝ1317 «Οδικά Συστήματα Αναχαίτησης». Οι υποενότητες που
απαρτίζουν το προαναφερθέν πρότυπο είναι οι εξής25:
• EN 1317-1: Ορολογία και γενικά κριτήρια για τις μεθόδους δοκιμών
• EN 1317-2: Κατηγορίες επιδόσεων, κριτήρια αποδοχής δοκιμών
πρόσκρουσης και μέθοδοι δοκιμών για στηθαία ασφάλειας
• EN 1317-3: Συστήματα απορρόφησης ενέργειας πρόσκρουσης – Κατηγορίες
επιδόσεων, κριτήρια αποδοχής δοκιμών πρόσκρουσης και μέθοδοι δοκιμών
για συστήματα απορρόφησης ενέργειας πρόσκρουσης
• EN 1317-4: Κριτήρια αποδοχής δοκιμών πρόσκρουσης και μέθοδοι δοκιμών
για απολήξεις και συναρμογές στηθαίων ασφάλειας
• EN 1317-5: Κριτήρια ανθεκτικότητας στη διάρκεια ζωής και πιστοποίηση
συμμόρφωσης
• prEN 1317-6: Οδικά συστήματα αναχαίτισης για πεζούς
Έπειτα, το 2003, το τότε υπουργείο ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. συνέταξε την οδηγία
«Σχεδιασμός και Εγκατάσταση συστημάτων αναχαίτησης οχημάτων», όπου
καθορίστηκαν οι βασικές απαιτήσεις που θα εκπληρώνονται στα στηθαία ασφαλείας
στο ελληνικό οδικό δίκτυο, λαμβάνοντας υπόψη τη θέση τους στο οδόστρωμα, την
επιτρεπόμενη ταχύτητα κίνησης των οχημάτων και το μέσο ημερήσιο κυκλοφοριακό
φόρτο βαραίων οχημάτων. Τέλος, το 2007, το ίδιο Υπουργείο συνέταξε μια ακόμα
οδηγία με όνομα «Διαδικασία έγκρισης τύπου και πιστοποίησης συστημάτων
αναχαίτησης οχημάτων σε οδούς – Κατασκευαστική διαμόρφωση εγκεκριμένων
τύπωων στηθαίων ασφαλείας οδών»25.

4.2 Κατηγοριοποίηση ΣΑΟ
Τα ΣΑΟ διακρίνονται σε συγκεκριμένες κατηγορίες, οι οποίες παραθέτονται
παρακάτω26:
•

Στηθαία ασφαλείας (μόνιμα και προσωρινά), με σημαντικές ιδιότητες (βάσει
μέρους 2 του ΕΛΟΤ ΕΝ1317): ικανότητα συγκράτησης, κατηγορία
λειτουργικού πλάτους, κατηγορία σφοδρότητας πρόσκρουσης,

Το συγκεκριμένο τμήμα κειμένου βασίστηκε στην παρουσίαση του Ν. Ηλιού περί
Συστημάτων Αναχαίτησης Οχημάτων (2018), διαφάνεια 2
26
Το συγκεκριμένο τμήμα κειμένου βασίστηκε στην παρουσίαση του Ν. Ηλιού περί
Συστημάτων Αναχαίτησης Οχημάτων (2018), διαφάνεια 5
25
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•

•

•

•

Απολήξεις αρχής και πέρατος, με σημαντικές ιδιότητες (βάσει μέρους 7 του
prΕΝ 1317): κατηγορία επίδοσης, κατηγορία ζώνης απομάκρυνσης οχήματος,
κατηγορία μόνιμης πλευρικής μετατόπισης, κατηγορία σφοδρότητας
πρόσκρουσης,
Συναρμογές, με σημαντικές ιδιότητες (βάσει μέρους 4 του prΕΝ 1317):
ικανότητα συγκράτησης, κατηγορία λειτουργικού πλάτους, κατηγορία
σφοδρότητας πρόσκρουσης,
Συστήματα Απορρόφησης Ενέργειας Πρόσκρουσης – Σ.Α.Ε.Π., με
σημαντικές ιδιότητες (βάσει μέρους 3 του ΕΛΟΤ ΕΝ1317): κατηγορία
επίδοσης/κατηγορία ταχύτητας, κατηγορία μόνιμης πλευρικής μετατόπισης,
κατηγορία ζώνης επαναφοράς, κατηγορία σφοδρότητας πρόσκρουσης,
Πρόσθετες κατασκευές: κιγκλιδώματα, αντιθαμβωτικά πετάσματα,
ορθοστάτες, οριοδείκτες κα. Δεν πρέπει να επηρεάζουν αρνητικά τη λειτουργία
των ΣΑΟ, να αποτελούν κίνδυνο για τους επιβαίνοντες σε όχημα ή για τρίτους
και πρέπει να υποβάλλονται πάντοτε (στην περίπτωση των κιγκλιδωμάτων) σε
δοκιμές πρόσκρουσης μαζί με τα ΣΑΟ ως συνολικό σύστημα, σύμφωνα με τα
μέρη 2-3-4 του ΕΛΟΤ ΕΝ 1317.

4.2.1 Απολήξεις αρχής και πέρατος στηθαίων ασφαλείας
Οι απολήξεις αρχής και πέρατος πρέπει να συνδέονται με τα στηθαία ασφαλείας
που ακολουθούν, έτσι ώστε τα λειτουργικά χαρακτηριστικά του ενός συστήματος να
μην επιδρούν αρνητικά στα αντίστοιχα χαρακτηριστικά του άλλου συστήματος, Ο
κατασκευαστής των απολήξεων των στηθαίων ασφαλείας πρέπει να περιγράφει τα
λειτουργικά χαρακτηριστικά των συστημάτων που συνδέονται με αυτό τον τρόπο, με
αφετηρία την απόληξη του στηθαίου ασφαλείας. Οι επιδόσεις των απολήξεων
καθορίζονται από παρακάτω κριτήρια, βάσει του ευρωπαϊκού προτύπου prEN 1317-7:
κατηγορία επίδοσης, κατηγορία ζώνης απομάκρυνσης οχήματος, κατηγορία μόνιμης
πλευρικής μετατόπισης και κατηγορία σφοδρότητας πρόσκρουσης. Με τη λογική ότι Α:
απολήξεις αρχής – πέρατος και στις δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας και U: απολήξεις
στην μια κατεύθυνση κυκλοφορίας, οι απαιτήσεις για τις κατηγορίες επίδοσης είναι27:
Πίνακας 4.2.1.1: Απαιτήσεις για τις απολήξεις αρχής – πέρατος στηθαίων ασφαλείας (Πηγή:
Συστήματα Αναχαίτησης Οχημάτων – Ν. Ηλιού, 2018)
Είδος Οδού

Κατηγορία επίδοσης

Οδός με ενιαίο οδόστρωμα

Τουλάχιστον Τ80 Α (πριν Ρ2 Α)

Οδός με διαχωρισμένο οδόστρωμα

Τουλάχιστον Τ80 U (P2 U)

Το συγκεκριμένο τμήμα κειμένου βασίστηκε στην παρουσίαση του Ν. Ηλιού περί
Συστημάτων Αναχαίτησης Οχημάτων (2018), διαφάνεια 8
27
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Κατά την τοποθέτηση απολήξεων αρχής – πέρατος στα στηθαία ασφαλείας,
υπάρχει μια σειρά από βασικές λεπτομέρειες που πρέπει, κατά κανόνα, να προσεχθούν
από τους αρμόδιους. Αρχικά, προφανώς, όλα τα στηθαία ασφαλείας πρέπει να
προβλέπονται πάντα με μια απόληξη αρχής και πέρατος, κυρίως στις αιχμές των
διαχωριστικών νησίδων28.

Σχήμα 4.2.1.1: Διαχωριστική νησίδα με στηθαίο ασφαλείας και απόληξη αρχής (Πηγή:
Συστήματα Αναχαίτησης Οχημάτων – Ν. Ηλιού, 2018)

Παράλληλα, εφόσον είναι απαραίτητη η τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας και
στις δύο οριογραμμές του οδοστρώματος, οι απολήξεις αρχής στις αιχμές των
διαχωριστικών νησίδων πρέπει να απέχουν μεταξύ τους τουλάχιστον 3μ29.

Σχήμα 4.2.1.2: Διαχωριστική νησίδα με στηθαία ασφαλείας και απολήξεις αρχής (Πηγή:
Συστήματα Αναχαίτησης Οχημάτων – Ν. Ηλιού, 2018)
Το συγκεκριμένο τμήμα κειμένου βασίστηκε στην παρουσίαση του Ν. Ηλιού περί
Συστημάτων Αναχαίτησης Οχημάτων (2018), διαφάνεια 78
29
Το συγκεκριμένο τμήμα κειμένου βασίστηκε στην παρουσίαση του Ν. Ηλιού περί
Συστημάτων Αναχαίτησης Οχημάτων (2018), διαφάνεια 79
28
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Τέλος, ακόμα ένας σημαντικός κανόνας είναι ότι στην αρχή της κεντρικής ή
πλευρικής διαχωριστικής νησίδας πρέπει να προβλέπεται η εφαρμογή απολήξεων
αρχής. Αν υπάρχουν εμπόδια, οφείλουν να εξασφαλίζονται τα μήκη L2. Σε διακοπές
κεντρικής διαχωριστικής νησίδας που ανοίγουν προσωρινά, πρέπει να προβλέπεται η
εφαρμογή απολήξεων αρχής και πέρατος30.

Σχήμα 4.2.1.3: Στηθαία ασφαλείας με απολήξεις στην αρχή κεντρικής ή πλευρικής
διαχωριστικής νησίδας (Πηγή: Συστήματα Αναχαίτησης Οχημάτων – Ν. Ηλιού, 2018)

4.2.2 Συναρμογές στηθαίων ασφαλείας
Οι συναρμογές των στηθαίων ασφαλείας τοποθετούνται εκεί, όπου πρέπει να
συνδεθούν στηθαία ασφαλείας με διαφορετικό τρόπο κατασκευής ή/και διαφορετικό
τρόπο δυναμικής λειτουργίας. Οι επιδόσεις των συναρμογών καθορίζονται από
συγκεκριμένα κριτήρια: ικανότητα συγκράτησης, λειτουργικό πλάτος και κατηγορία
σφοδρότητας πρόσκρουσης. Η ικανότητα συγκράτησης των συναρμογών των στηθαίων
ασφαλείας είναι συνάρτηση της ικανότητας συγκράτησης των στηθαίων ασφαλείας που
συνδέουν και πρέπει να προσδιορίζεται βάσει της επακόλουθης λογικής του πίνακα
4.2.2.1, όπου παρουσιάζεται η μετάβαση σε σύστημα ασφαλείας με κάποια ικανότητα
συγκράτησης (οριζόντια) από κάποια διαφορετική ικανότητα συγκράτησης (κάθετα)31:
Πίνακας 4.2.2.1: Ικανότητα συγκράτησης συναρμογών στηθαίων ασφαλείας (Πηγή:
Συστήματα Αναχαίτησης Οχημάτων – Ν. Ηλιού, 2018)

N2

H1

H2

H4b

Ν2

N2

N2

H1

H2

Η1

N2

H1

H1

H2

Η2

H1

H1

H2

H2

Η4b

H2

H2

H2

H4b

Το συγκεκριμένο τμήμα κειμένου βασίστηκε στην παρουσίαση του Ν. Ηλιού περί
Συστημάτων Αναχαίτησης Οχημάτων (2018), διαφάνεια 81
31
Το συγκεκριμένο τμήμα κειμένου βασίστηκε στην παρουσίαση του Ν. Ηλιού περί
Συστημάτων Αναχαίτησης Οχημάτων (2018), διαφάνεια 9
30
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4.2.3 Συστήματα Απορρόφησης Ενέργειας Πρόσκρουσης – Σ.Α.Ε.Π
Τα συστήματα απορρόφησης ενέργειας πρόσκρουσης πρέπει να πληρούν τις
απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-3. Οι επιδόσεις των Σ.Α.Ε.Π. καθορίζονται
σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 1317-3 από τα ακόλουθα κριτήρια: κατηγορία
επίδοσης/κατηγορία ταχύτητας, κατηγορία μόνιμης πλευρικής μετατόπισης, κατηγορία
ζώνης επαναφοράς και κατηγορία σφοδρότητας πρόσκρουσης. Παράλληλα, οι
απαιτήσεις για τις κατηγορίες επίδοσης των συστημάτων απορρόφησης ενέργειας
πρόσκρουσης καθορίζονται βάσει της λογικής του παρακάτω πίνακα (πίνακας
4.2.3.1)32.

Πίνακας 4.2.3.1: Κατηγορίες επίδοσης για ΣΑΕΠ τύπου R (επαναφοράς) σε συνάρτηση με
επιτρεπόμενη ταχύτητα Vεπιτρ (Πηγή: Συστήματα Αναχαίτησης Οχημάτων – Ν. Ηλιού, 2018)

Vεπιτρ
(χλμ/ώρα)

50 (R)

50

X

80 (R)

60

X

70

X

80

X

100 (R)

90

X

100

X

>100

110 (R)

X

4.3 Ορισμοί – Ιδιότητες
Πιο συγκεκριμένα, οι ορισμοί βασικών εννοιών που αναφέρονται στην
παραπάνω κατηγοριοποίηση είναι οι εξής33:
•

•

Ζώνη Απομάκρυνσης – Exit Box: Ζώνη κίνησης του οχήματος μετά την
πρόσκρουση σε απόληξη αρχής και πέρατος που προσδιορίζεται κατά τη
δοκιμή πρόσκρουσης κατά prΡΝ 1317-7,
Κρίσιμη Απόσταση: Απόσταση, εντός της οποίας πρέπει να εξεταστεί το αν
είναι απαραίτητη η εγκατάσταση ΣΑΟ, εφόσον υπάρχουν περιοχές που
χρήζουν προστασίας ή πλευρικά εμπόδια,

Το συγκεκριμένο τμήμα κειμένου βασίστηκε στην παρουσίαση του Ν. Ηλιού περί
Συστημάτων Αναχαίτησης Οχημάτων (2018), διαφάνεια 10
33
Το συγκεκριμένο τμήμα κειμένου βασίστηκε στην παρουσίαση του Ν. Ηλιού περί
Συστημάτων Αναχαίτησης Οχημάτων (2018), διαφάνειες 6-7
32
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•

•

•

•

•

•

•

Καθοριστική Απόσταση: Απόσταση μεταξύ της οριογραμμής του
οδοστρώματος και της όψης της επικίνδυνης θέσης (περιοχή που χρήζει
προστασίας ή πλευρικά εμπόδια),
Περιοχή Επαναφοράς: Περιοχή, κατά την οποία δεν επιτρέπεται να εξέλθει
το όχημα δοκιμής μετά την πρόσκρουση, και προσδιορίζεται κατά τη δοκιμή
πρόσκρουσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ1317-3,
Μόνιμη Πλευρική Μετατόπιση: Η παραμένουσα πλευρική παραμόρφωση
των Σ.Α.Ε.Π. και των απολήξεων αρχής και πέρατος που προσδιορίζεται με
δοκιμή πρόσκρουσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-3 ή prEN 1317-7,
Σφοδρότητα Πρόσκρουσης: Θεωρητικό ονομαστικό μέγεθος για τον
προσδιορισμό της φυσικής καταπόνησης, της σοβαρότητας των
τραυματισμών ή του κινδύνου απώλειας της ζωής των επιβαινόντων σε
επιβατικά οχήματα (δοκιμή ΤΒ 11),
Λειτουργικό Πλάτος: Απόσταση μεταξύ της εμπρόσθιας όψης του στηθαίου
ασφαλείας πριν την πρόσκρουση και της θέσης οποιουδήποτε βασικού μέρους
του συστήματος μετά τη δοκιμή πρόσκρουσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ1317-2 και
προκύπτει ως άθροισμα του κατασκευαστικού πλάτους και της δυναμικής
μετατόπισης του συστήματος αναχαίτησης,
Ικανότητα Συγκράτησης: Χαρακτηρίζει τη δυσμενέστερη τυπική περίπτωση
πρόσκρουσης που μπορεί να αντιμετωπίσει με επιτυχία ένα ΣΑΟ, είναι
συνάρτηση του τύπου οχήματος, της γωνίας πρόσκρουσης και της ταχύτητας
πρόσκρουσης και προσδιορίζεται σε δοκιμές πρόσκρουσης κατά ΕΛΟΤ
ΕΝ1317-2,
Οριογραμμή Οδοστρώματος: Το πλευρικό όριο του χώρου κυκλοφορίας
και, κατά κανόνα, είναι η οριογραμμή της ασφάλτου (Τα αποχετευτικά
ρείθρα, των οποίων η εγκάρσια και η κατά μήκος κλίση είναι ίση με εκείνες
του οδοστρώματος, αποτελούν τμήμα του οδοστρώματος, ενώ τα
αποχετευτικά ρείθρα, τα οποία διαμορφώνονται με διαφορετικές κλίσεις και
κράσπεδα, δεν αποτελούν τμήμα).

4.4 Ειδική Περίπτωση: ΣΑΟ στις οριογραμμές γεφυρών και τοίχων
αντιστήριξης
Τα στηθαία ασφαλείας, σε περίπτωση τοποθέτησής τους στην εξωτερική
οριογραμμή γεφυρών και τοίχων στέψης οδών, πρέπει να επιλέγονται σε συνάρτηση με
την κατηγορία επικινδυνότητας, στην οποία μπορεί να υπαχθεί η περιοχή κατάντη
αυτών των τεχνικών έργων. Παράλληλα, σε περιπτώσεις, όπου η επιτρεπόμενη
ταχύτητα Vεπιτρ > 50 χλμ/ώρα, πρέπει να τοποθετούνται στηθαία ασφαλείας με
ικανότητα συγκράτησης βάσει της λογικής του πίνακα 4.4.1. Όλα τα παραπάνω,
βέβαια, αφορούν σε γέφυρες και τοίχους αντιστήριξης, με ύψος πτώσης > 2μ. Σε κάθε
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άλλη περίπτωση, σε γέφυρες, όπου άνοιγμα < 10μ και σε οχετούς, ισχύουν οι
κανονισμοί για τοποθέτηση ΣΑΟ σε εξωτερικές οριογραμμές οδοστρώματος34.
Επιπρόσθετα, για τον προσδιορισμό της μέγιστης κατηγορίας λειτουργικού
πλάτους, η οριογραμμή της γέφυρας ή του τοίχου αντιστήριξης θεωρείται ως η
εμπρόσθια όψη του παράπλευρου εμποδίου, με την προϋπόθεση ότι δεν έχει
τοποθετηθεί ηχοπετάσματα ή άλλο εμπόδιο. Τέλος, η τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας
που υπάγονται σε μεγαλύτερη κατηγορία λειτουργικού πλάτους επιτρέπεται, εφόσον
προκύπτει από τις δοκιμές, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2, ότι είναι δυνατή
η συγκράτηση των οχημάτων34.
Πίνακας 4.4.1: Απαιτούμενη ικανότητα συγκράτησης σε γέφυρες – τοίχους αντιστήριξης
(Πηγή: Συστήματα Αναχαίτησης Οχημάτων – Ν. Ηλιού, 2018)

Οδοί με
Vεπιτρ > 100
Επικίνδυνη
χλμ/ώρα και
περιοχή κάτω αυτοκινητόδρομοι
από γέφυρα ή και παράπλευρες
τοίχο
οδοί
αντιστήριξης αυτοκινητοδρόμων
με Vεπιτρ ≤ 100

Vεπιτρ ≤ 100

Vεπιτρ ≤ 100

χλμ/ώρα και
ΜΗΚ(ΒΟ) >
300
φορτηγά/24
ώρες

χλμ/ώρα και
ΜΗΚ(ΒΟ) ≤
300
φορτηγά/24
ώρες

Η2

Η2

Η1

Η1

Κράσπεδο
ύψους 0,15μ
ως 0,20μ και
κιγκλίδωμα

Vεπιτρ ≤ 50
χλμ/ώρα

χλμ/ώρα

Ιδιαίτερη
προστασία
τρίτων –
Κατηγορία
κινδύνου 1
Άλλες
περιπτώσεις
που
υπάγονται
στις
κατηγορίες
κινδύνου 2 - 4

Η4b

Η2

Η2

Το συγκεκριμένο τμήμα κειμένου βασίστηκε στην παρουσίαση του Ν. Ηλιού περί
Συστημάτων Αναχαίτησης Οχημάτων (2018), διαφάνειες 53-54
34
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4.5 Παράμετροι χρήσης ΣΑΟ
4.5.1 Πιθανότητα εκτροπής
Η πιθανότητα εκτροπής ενός οχήματος αποτελεί μια από τις βασικότερες
παραμέτρους κατά την επιλογή ενός στηθαίου ασφαλείας. Αυξημένη πιθανότητα
εκτροπής οχημάτων εκτός της πορείας τους εντοπίζεται σε οδικά τμήματα είτε με
διαδοχικές καμπύλες εκτός της επιτρεπόμενης περιοχής κατά ΟΜΟΕ-Χ (Οδηγίες
Μελετών Οδικών Έργων, τεύχος: Χαράξεις) είτε με ωοειδείς καμπύλες – καμπύλες
κανίστρου, στις οποίες δεν πληρούνται οι οριακές τιμές, όσον αφορά στη σχέση των
ακτινών των διαδοχικών τόξων κατά ΟΜΟΕ-Χ. Ακόμη, ίδια πιθανότητα παρατηρείται
σε καμπύλες με ασυνήθιστα μεγάλη ελικτότητα (αλλαγή κατεύθυνσης) και σε μη
ικανοποιητικό συσχετισμό των στοιχείων μελέτης στην οριζοντιογραφία και στη
μηκοτομή του έργου35.
Αναφορικά με δυο όρους που αναφέρθηκαν παραπάνω, κρίνεται αναγκαία,
βέβαια, η αναφορά του ορισμού τους για την καλύτερη κατανόηση της έννοιας της
εκτροπής. Πιο συγκεκριμένα, η ωοειδής καμπύλη αποτελεί τμήμα κλωθοειδούς, του
οποίου η αρχική καμπυλότητα είναι εκείνη του πρώτου κυκλικού τόξου και
χρησιμοποιείται ως τόξο συναρμογής μεταξύ δύο ομόρροπων κυκλικών τόξων. Από την
άλλη, η κλωθοειδής κανίστρου πρόκειται για μια αλληλουχία ομόρροπων τμημάτων
κλωθοειδών με διαφορετικές παραμέτρους και οι ακτίνες είναι ίσες/οι εφαπτόμενες
είναι κοινές στα σημεία επαφής των τμημάτων αυτών35.

Σχήμα 4.5.1.1: Σχέση διαδοχικών ακτινών κυκλικών τόξων για οδούς ομάδας Α – κατηγορίας
ΒΙ – ΒΙΙ (Πηγή: Συστήματα Αναχαίτησης Οχημάτων – Ν. Ηλιού, 2018)
Το συγκεκριμένο τμήμα κειμένου βασίστηκε στην παρουσίαση του Ν. Ηλιού περί
Συστημάτων Αναχαίτησης Οχημάτων (2018), διαφάνεια 16-17
35
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Σχήμα 4.5.1.2: Μορφή ωοειδούς καμπύλης – κλωθοειδούς κανίστρου (Πηγή: Συστήματα
Αναχαίτησης Οχημάτων – Ν. Ηλιού, 2018)

4.5.2 Επικινδυνότητα θέσης
Τα ΣΑΟ έχουν ως βασικό στόχο το να περιορίζουν τις συνέπειες που μπορεί να
έχει ένα οδικό ατύχημα, όσο αυτό κρίνεται δυνατόν. Με τη χρήση τους επιδιώκεται,
από τη μια πλευρά, η προστασία τρίτων (άτομα που δε συμμετέχουν άμεσα σε τροχαία
ατυχήματα) ή των περιοχών εκατέρωθεν της οδού που χρήζουν προστασίας ή του
αντίθετου ρεύματος κυκλοφορίας σε οδούς με διαχωρισμένα οδοστρώματα. Από την
άλλη πλευρά, εξέχουσας σημασία αποτελεί, προφανώς. και η προστασία των
επιβαινόντων από τις συνέπειες που θα προκληθούν λόγω της εκτροπής του οχήματος
από το οδόστρωμα είτε λόγω πτώσης είτε πρόσκρουσης σε εμπόδιο παραπλεύρως της
οδού κα36.
Για τον καλύτερο εντοπισμό του βαθμού επικινδυνότητας μια θέση κατά
περίπτωση, λαμβάνεται υπόψη μια συγκεκριμένη κατηγοριοποίηση του συνόλου των
πιθανών ειδών μια τέτοιας θέσης37:
1. Κατηγορία κινδύνου 1: περιοχές με ιδιαίτερο κίνδυνο για τρίτους, όπως:
o Χημικές εγκαταστάσεις (κίνδυνος έκρηξης)
o Περιοχές με έντονη χρήση παραμονής (πχ σταθμός εξυπηρέτησης)
o Παράπλευρες σιδηροδρομικές γραμμές υψηλής ταχύτητας (ΣΓΥΤ με
Vεπιτρ>160 χλμ/ώρα)
o Φέροντα στοιχεία τεχνικών έργων με κίνδυνο κατάρρευσης σε
περίπτωση πρόσκρουσης
2. Κατηγορία κινδύνου 2: περιοχές με κίνδυνο για τρίτους, όπως:
o Παράπλευροι πεζόδρομοι – ποδηλατόδρομοι
o Παράπλευρη σιδηροδρομική γραμμή με φόρτο > 30 συρμοί/24 ώρες
o Παράπλευρες οδοί με φόρτο > 500 οχήματα/24 ώρες
3. Κατηγορία κινδύνου 3: εμπόδια με ιδιαίτερο κίνδυνο για τους επιβαίνοντες
σε όχημα, όπως:
o ΜΗ παραμορφώσιμα εμπόδια, κάθετα στην κατεύθυνση κυκλοφορίας

Το συγκεκριμένο τμήμα κειμένου βασίστηκε στην παρουσίαση του Ν. Ηλιού περί
Συστημάτων Αναχαίτησης Οχημάτων (2018), διαφάνεια 19
37
Το συγκεκριμένο τμήμα κειμένου βασίστηκε στην παρουσίαση του Ν. Ηλιού περί
Συστημάτων Αναχαίτησης Οχημάτων (2018), διαφάνεια 20
36
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o ΜΗ παραμορφώσιμα μεμονωμένα εμπόδια (πχ δέντρα, ιστοί
οδοφωτισμού)
o Ηχοπετάσματα
4. Κατηγορία κινδύνου 4: εμπόδια με κίνδυνο για τους επιβαίνοντες σε όχημα,
όπως:
o Μεμονωμένα παραμορφώσιμα, αλλά μη ανατρεπόμενα σημειακά
εμπόδια
o Τάφροι
o Πρανή ορυγμάτων με κλίση n > 1:3
o Πρανή επιχωμάτων ύψους Η > 3μ – κλίσης n > 1:3
o Οχετοί
o Παραμορφώσιμοι ιστοί οδοφωτισμού
o Τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης
o Ύδατα βάθους > 1μ
o Ρέματα, ποταμοί
4.5.3 Κρίσιμες αποστάσεις
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, βασικός στόχος της χρήσης ΣΑΟ είναι η προστασία
των επιβαινόντων επί του οχήματος, αλλά και τρίτων. Μεγάλη συμβολή στον
καθορισμό της αναγκαιότητας τοποθέτησης κατέχει η ύπαρξη θέσης ή εμποδίου εντός
των ορίων των κρίσιμων αποστάσεων από την οδό. Με τη λογική αυτή, οι κρίσιμες
αποστάσεις διακρίνονται στην Απόσταση ΑΕ, σε περίπτωση, όπου απαιτείται η λήψη
μέτρων προστασίας τρίτων ή ιδιαίτερα δυσμενών συνεπειών τροχαίου ατυχήματος
(εξαιτίας παρέκκλισης οχήματος από το οδόστρωμα – κατηγορία κινδύνου 1 και 2) και
στην Απόσταση Α, σε περίπτωση, όπου απαιτείται η λήψη μέτρων προστασίας των
επιβαινόντων οχήματος (εξαιτίας πτώσης ή πρόσκρουσης σε πλευρικά εμπόδια –
κατηγορία κινδύνου 3 και 4)38.

Το συγκεκριμένο τμήμα κειμένου βασίστηκε στην παρουσίαση του Ν. Ηλιού περί
Συστημάτων Αναχαίτησης Οχημάτων (2018), διαφάνεια 21
38
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Σχήμα 4.5.3.1: Κρίσιμες αποστάσεις για οδούς με Vεπιτρ > 100 χμλ/ώρα, για
αυτοκινητοδρόμους και παράπλευρες οδούς αυτοκινητοδρόμων με Vεπιτρ ≤ 100χλμ/ώρα
(Πηγή: Συστήματα Αναχαίτησης Οχημάτων – Ν. Ηλιού, 2018)

Σχήμα 4.5.3.2: Κρίσιμες αποστάσεις για οδούς με Vεπιτρ = 80 χλμ/ώρα έως 100 χλμ/ώρα
(Πηγή: Συστήματα Αναχαίτησης Οχημάτων – Ν. Ηλιού, 2018)

Σχήμα 4.5.3.3: Κρίσιμες αποστάσεις για οδούς με Vεπιτρ = 60 χλμ/ώρα έως 70 χλμ/ώρα
(Πηγή: Συστήματα Αναχαίτησης Οχημάτων – Ν. Ηλιού, 2018)
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4.5.4 Ικανότητα συγκράτησης
Η διαδικασία αξιολόγησης της αναγκαιότητας εγκατάστασης ΣΑΟ στην
εξωτερική οριογραμμή του οδοστρώματος και της επιλογής της ελάχιστης
απαιτούμενης ικανότητας συγκράτησης παρουσιάζονται στο παρακάτω διάγραμμα
(διάγραμμα 4.5.4.1) και βρίσκονται σε άμεση συνάρτηση με39:
•
•
•
•

Είδος πλευρικού εμποδίου ή επικίνδυνης θέσης και κατά πόσον αυτά αποτελούν
κίνδυνο για τρίτους ή επιβαίνοντες,
Επιτρεπόμενης ταχύτητας Vεπιτρ,
Γεωμετρίας οδού και, κατ’ επέκταση, της συχνότητας ή/και της πιθανότητας
εκτροπής οχημάτων από την πορεία τους και
Κυκλοφοριακών παραμέτρων (Μέση Ημερήσια Κυκλοφορία – ΜΗΚ και φόρτος
Βαραίων Οχημάτων – ΒΟ).

Το συγκεκριμένο τμήμα κειμένου βασίστηκε στην παρουσίαση του Ν. Ηλιού περί
Συστημάτων Αναχαίτησης Οχημάτων (2018), διαφάνεια 29
39
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Διάγραμμα 4.5.4.1: Επιλογή ικανότητας συγκράτησης ΣΑΟ στην εξωτερική οριογραμμή
οδοστρώματος (Πηγή: Συστήματα Αναχαίτησης Οχημάτων – Ν. Ηλιού, 2018)
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4.5.5 Λειτουργικό πλάτος
Το Λειτουργικό Πλάτος, όπως έχει αναφερθεί, αποτελεί την απόσταση (εικόνα
4.5.5.1) μεταξύ της εμπρόσθιας όψης του στηθαίου ασφαλείας πριν την πρόσκρουση
και της θέσης οποιουδήποτε βασικού μέρους του συστήματος μετά τη δοκιμή
πρόσκρουσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ1317-2. Προκύπτει ως άθροισμα του κατασκευαστικού
πλάτους και της δυναμικής μετατόπισης του συστήματος αναχαίτησης. Η
κατηγοριοποίηση των στηθαίων ασφαλείας πραγματοποιείται βάσει λειτουργικού
πλάτους (σε κατηγορίες W) για την ευκολότερη και ορθότερη επιλογή (πίνακας
4.5.5.1)40.
Πρέπει να σημειωθεί ότι, σε ειδικές περιπτώσεις, επιτρέπεται ο προσδιορισμός
μικρότερης κατηγορίας λειτουργικού πλάτους από W1. Επιπρόσθετα, η δυναμική
μετατόπιση, το λειτουργικό πλάτος και η διείσδυση του οχήματος επιτρέπουν τον
προσδιορισμό των συνθηκών για την τοποθέτηση κάθε στηθαίου ασφαλείας, καθώς και
τον προσδιορισμό των αποστάσεων από τα επικίνδυνα εμπόδια, ώστε το σύστημα να
λειτουργεί αποτελεσματικά. Τέλος, η παραμόρφωση εξαρτάται τόσο από το είδος του
συστήματος, όσο και από τα χαρακτηριστικά της δοκιμής πρόσκρουσης41.

Σχήμα 4.5.5.1: Απεικόνιση λειτουργικού πλάτους (Πηγή: Συστήματα Αναχαίτησης Οχημάτων
– Ν. Ηλιού, 2018)

Το συγκεκριμένο τμήμα κειμένου βασίστηκε στην παρουσίαση του Ν. Ηλιού περί
Συστημάτων Αναχαίτησης Οχημάτων (2018), διαφάνεια 6-7
41
Το συγκεκριμένο τμήμα κειμένου βασίστηκε στην παρουσίαση του Ν. Ηλιού περί
Συστημάτων Αναχαίτησης Οχημάτων (2018), διαφάνεια 32
40
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Πίνακας 4.5.5.1: Κατηγορίες λειτουργικού πλάτους (ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2) (Πηγή: Συστήματα
Αναχαίτησης Οχημάτων – Ν. Ηλιού, 2018)
Κατηγορία

Λειτουργικό Πλάτος

W1

WN ≤ 0.6

W2

WN ≤ 0.8

W3

WN ≤ 1.0

W4

WN ≤ 1.3

W5

WN ≤ 1.7

W6

WN ≤ 2.1

W7

WN ≤ 2.5

W8

WN ≤ 3.5

4.5.6 Σφοδρότητα πρόσκρουσης
Ένα ακόμα μέγεθος που συμβάλλει στην επιλογή κατάλληλου ΣΑΟ κατά
περίπτωση είναι η σφοδρότητα πρόσκρουσης. Ο δείκτης αυτό βρίσκεται σε εξάρτηση
με το βαθμό ακαμψίας του ΣΑΟ και, βάσει του ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2, διακρίνεται σε τρεις
κατηγορίες. Από αυτές, εκείνη που χαρακτηρίζεται ως ασφαλέστερη για τους
επιβαίνοντες και αποτελεί την πρώτη κατά σειρά προτίμησης είναι η Α. Σε άλλη
περίπτωση, όπου δεν είναι διαθέσιμο ένα τέτοιο σύστημα με τα απαιτούμενα
λειτουργικά πλάτη και ικανότητα συγκράτησης που να ικανοποιούν την κατηγορία Α,
μόνο τότε επιλέγονται συστήματα κατηγορίας Β και, κατ’ επέκταση, κατηγορίας C.
Τέλος, βασικός κανόνας είναι ότι δεν επιτρέπεται η επιλογή και εγκατάσταση ΣΑΟ
κατώτερης κατηγορίας όταν είναι διαθέσιμο στην αγορά σύστημα μεγαλύτερης
κατηγορίας42.
Πίνακας 4.5.6.1: Κατηγορίες σφοδρότητας πρόσκρουσης (Πηγή: Συστήματα Αναχαίτησης
Οχημάτων – Ν. Ηλιού, 2018)

Κατηγορία

Επιτρεπόμενες τιμές δεικτών

A

ASI ≤ 1.0

B

ASI ≤ 1.4

C

ASI ≤ 1.9

και

THIV ≤ 33 χλμ/ώρα

Το συγκεκριμένο τμήμα κειμένου βασίστηκε στην παρουσίαση του Ν. Ηλιού περί
Συστημάτων Αναχαίτησης Οχημάτων (2018), διαφάνεια 51
42
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4.5.7 Μήκη εφαρμογής στηθαίων ασφαλείας
Μήκη στην εξωτερική οριογραμμή οδοστρώματος

-

Αρχικά, πρέπει να υπογραμμιστεί ότι τα στηθαία ασφαλείας πρέπει να έχουν ένα
δεδομένο ελάχιστο μήκος L1, ώστε να λειτουργούν αποτελεσματικά σε περίπτωση
οδικού ατυχήματος. Αυτό το μήκος πρέπει να αναφέρεται στην έκθεση δοκιμής του
κάθε συστήματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2. Παράλληλα, το μήκος των στηθαίων
ασφαλείας πριν την επικίνδυνη θέση πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσο με L2 (καλύτερη
κατανόηση των μηκών γίνεται στις παρακάτω εικόνες 4.5.7.1 – 4.5.7.4), ώστε τα
οχήματα που εκτρέπονται από την πορεία τους να43:
•
•
•
•

ΜΗΝ ολισθαίνουν κατά μήκος των απολήξεων και των στηθαίων ασφαλείας
ΜΗΝ προσκρούουν στο εμπόδιο, όταν η απόστασή του από αυτά είναι μικρή
(<1,5μ)
ΜΗ διέρχονται πίσω από τα στηθαία ασφαλείας και να προσκρούουν σε
εμπόδια που βρίσκονται πίσω από αυτά
ΜΗΝ εισέρχονται σε προστατευόμενη περιοχή, όταν η απόστασή τους είναι
μεγαλύτερη από 1,5μ.

Πίνακας 4.5.7.1: Απαιτούμενα μήκη L2 έναντι ολίσθησης – διέλευσης πίσω από ΣΑΟ (Πηγή:
Συστήματα Αναχαίτησης Οχημάτων – Ν. Ηλιού, 2018)

Κριτήριο

Ολίσθηση
Διέλευση
πίσω από
το
στηθαίο
ασφαλείας

Απόσταση
της
επικίνδυνης
θέσης από
την όψη του
στηθαίου
ασφαλείας
≤1,5μ

>1,5μ

Τοποθέτηση στηθαίου ασφαλείας

Είδος Οδού

Οδός με ενιαίο
οδόστρωμα
Οδός με διαχωρισμένο
οδόστρωμα
Οδός με ενιαίο
οδόστρωμα
Οδός με διαχωρισμένο
οδόστρωμα

Παράλληλα
στην οδό

Πλευρικά
υπό γωνία
1:20

Αποκλείεται
η διέλευση
πίσω από το
Σ.Α.

100μ

-

-

140μ

-

-

80μ

60μ

40μ

100μ

60μ

40μ

Το συγκεκριμένο τμήμα κειμένου βασίστηκε στην παρουσίαση του Ν. Ηλιού περί
Συστημάτων Αναχαίτησης Οχημάτων (2018), διαφάνεια 67
43
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✓ Τοποθέτηση του στηθαίου ασφαλείας παράλληλα στην οριογραμμή της οδού με
δυνατότητα μείωσης της ικανότητας συγκράτησης

Σχήμα 4.5.7.1: Μήκη στηθαίων ασφαλείας σε οδούς με ενιαίο οδόστρωμα (Πηγή: Συστήματα
Αναχαίτησης Οχημάτων – Ν. Ηλιού, 2018)

✓ Τοποθέτηση του στηθαίου ασφαλείας υπό γωνία στην οριογραμμή της οδού με
δυνατότητα μείωσης της ικανότητας συγκράτησης

Σχήμα 4.5.7.2: Μήκη στηθαίων ασφαλείας σε οδούς με ενιαίο οδόστρωμα (Πηγή: Συστήματα
Αναχαίτησης Οχημάτων – Ν. Ηλιού, 2018)

-

Μήκη στις οριογραμμές γεφυρών και τοίχων αντιστήριξης

Όσον αφορά στα εν λόγω μήκη, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, αρχικά, ότι η
περιοχή που το στηθαίο ασφαλείας έχει την πλήρη λειτουργία, θα πρέπει να απέχει
τόσο από την αρχή της γέφυρας ή του τοίχου αντιστήριξης, ώστε να μπορεί να
αποφευχθεί μια πτώση (εικόνα 4.5.7.3). Παράλληλα, τα στηθαία που τοποθετούνται σε
τέτοιες περιπτώσεις πρέπει κατά κανόνα να συνεχίζονται και μετά το πέρας της
γέφυρας. Αν αυτό δεν είναι δυνατόν, το μήκος του στηθαίου μπορεί να είναι ίσο με το
μήκος της γέφυρας ή του τοίχου αντιστήριξης, εφόσον συνδέεται με άλλο στηθαίο
ασφαλείας με την ίδια ικανότητα συγκράτησης (εικόνα 4.5.7.4)44.
Το συγκεκριμένο τμήμα κειμένου βασίστηκε στην παρουσίαση του Ν. Ηλιού περί
Συστημάτων Αναχαίτησης Οχημάτων (2018), διαφάνειες 72-74
44
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Σχήμα 4.5.7.3: Ίση απόσταση στηθαίου ασφαλείας για αποφυγή πτώσης (Πηγή: Συστήματα
Αναχαίτησης Οχημάτων – Ν. Ηλιού, 2018)

Σχήμα 4.5.7.4: Συνέχιση στηθαίου ασφαλείας μετά το πέρας της γέφυρας (Πηγή: Συστήματα
Αναχαίτησης Οχημάτων – Ν. Ηλιού, 2018)

4.5.8 Διακοπές στηθαίων ασφαλείας
Ένα ακόμα ζήτημα, στο οποίο πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή κατά την
εγκατάσταση Σ.Α.Ο. είναι οι διακοπές των στηθαίων ασφαλείας. Αυτές οι διακοπές
επιτρέπονται μόνο σε αιτιολογημένες περιπτώσεις, να είναι κατά το δυνατόν σύντομες
και να λαμβάνονται υπόψη κι άλλες παράμετροι οδικής ασφάλειας, όπως η ορατότητα.
Από την άλλη πλευρά, πρέπει να εξετάζεται αν γίνεται οι οδοί να συμβάλλουν σε
θέσεις, όπου δεν είναι απαραίτητη η εγκατάσταση στηθαίων ασφαλείας, ενώ η αποφυγή
των διακοπών είναι μονόδρομος σε οδικά τμήματα με μικρές οριζόντιες ακτίνες. Στις
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περιοχές που εφαρμόζονται οι διακοπές αυτές, τα στηθαία ασφαλείας πρέπει να
επικαλύπτονται45.

Σχήμα 4.5.8.1: Διακοπές στηθαίων ασφαλείας (Πηγή: Συστήματα Αναχαίτησης Οχημάτων –
Ν. Ηλιού, 2018)

Όταν δεν υπάρχει πιθανότητα πρόσπτωσης οχήματος στην περιοχή της
διακοπής, τα στηθαία ασφαλείας μπορούν να τοποθετηθούν υπό γωνία και να
συνδεθούν με απολήξεις αρχής – πέρατος. Σε αυτή την περίπτωση, τα στηθαία
ασφαλείας και οι απολήξεις αρχής – πέρατος, όσο αυτό είναι εφικτό, πρέπει να
τοποθετούνται υπό γωνία 1:1246.

Σχήμα 4.5.8.2: Διακοπή στηθαίου ασφαλείας με τοποθέτηση – απολήξεις υπό γωνία (Πηγή:
Συστήματα Αναχαίτησης Οχημάτων – Ν. Ηλιού, 2018)

Σχήμα 4.5.8.3: Διακοπή στηθαίου ασφαλείας με απολήξεις στην όδευση στηθαίου ασφαλείας
(Πηγή: Συστήματα Αναχαίτησης Οχημάτων – Ν. Ηλιού, 2018)

Το συγκεκριμένο τμήμα κειμένου βασίστηκε στην παρουσίαση του Ν. Ηλιού περί
Συστημάτων Αναχαίτησης Οχημάτων (2018), διαφάνεια 75
46
Το συγκεκριμένο τμήμα κειμένου βασίστηκε στην παρουσίαση του Ν. Ηλιού περί
Συστημάτων Αναχαίτησης Οχημάτων (2018), διαφάνεια 76
45
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Τέλος, με την καμπύλωση του στηθαίου ασφαλείας είναι δυνατόν να
αποφευχθεί η διείσδυση των εκτρεπόμενων οχημάτων σε επικίνδυνες θέσεις. Τα
στηθαία ασφαλείας πρέπει να καμπυλώνονται με όσο μεγαλύτερες ακτίνες γίνεται47.

Σχήμα 4.5.8.4: Διαμόρφωση διακοπής στηθαίου ασφαλείας με τοποθέτηση υπό γωνία –
καμπύλωση (Πηγή: Συστήματα Αναχαίτησης Οχημάτων – Ν. Ηλιού, 2018)

Σχήμα 4.5.8.5: Διαμόρφωση διακοπής στηθαίου ασφαλείας με καμπύλωση – χωρίς τοποθέτηση
υπό γωνία (Πηγή: Συστήματα Αναχαίτησης Οχημάτων – Ν. Ηλιού, 2018)

Το συγκεκριμένο τμήμα κειμένου βασίστηκε στην παρουσίαση του Ν. Ηλιού περί
Συστημάτων Αναχαίτησης Οχημάτων (2018), διαφάνεια 77
47
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5. Έλεγχος Οδικής Ασφάλειας (Επιθεώρηση Συντήρησης σε
υφιστάμενη οδό): τμήμα Επαρχιακής Οδού Παιανίας –
Λούτσας ή Αγίου Θωμά
Το οδικό τμήμα, για το οποίο πραγματοποιείται Έλεγχος Οδικής Ασφάλειας (ή
Επιθεώρηση Συντήρησης σε υφιστάμενη οδό), βρίσκεται μεταξύ δύο περιοχών, της
Παιανίας και των Σπάτων, διέρχεται άνωθεν, αλλά και συνδέεται με την Αττική Οδό,
μέσω ανισόπεδου κόμβου. Πρόκειται για τμήμα της Επαρχιακής Οδού Παιανίας –
Λούτσας (ή της οδού Αγίου Θωμά), έχει ως αφετηρία τη συμβολή του με την οδό
Ιωάννου Σ. Αθανασίου (Χ.Θ. 0+000) και ως τέρμα τη συμβολή του με την οδό Διαγόρα
(Χ.Θ. 4+000), πλησίον του πρώτου κυκλικού κόμβου των Σπάτων που συναντάται. Το
συνολικό εξεταζόμενο μήκος είναι 4,0 χλμ και αποτελείται από ενιαίο οδόστρωμα
11,00 μ. πλάτους με μια λωρίδα ανά κατεύθυνση.

Εικόνα 5.1: Μήκος μελετώμενου οδικού τμήματος μεταξύ Παιανίας – Σπάτων
(Πηγή: Google Earth)

Σπάτα

Παιανία

Εικόνα 5.2: Θέση μελετώμενου οδικού τμήματος μεταξύ Παιανίας – Σπάτων
(Πηγή: Google Earth)
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Σύμφωνα με τους ΟΜΟΕ – Διατομές, το μελετώμενο οδικό τμήμα ανήκει στην
Β ομάδα οδών, που διατρέχουν περιοχές εντός σχεδίου (ημιαστικές και αστικές) με
βασική λειτουργία τη σύνδεση και με περιορισμούς στην εξυπηρέτηση παρόδιων
ιδιοκτησιών. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για κατηγορίας οδού BIV ως Κύρια
Συλλεκτήρια Οδός. Αναφορικά με τη διατομή που έχει επιλεγεί, πρόκειται για τύπου
β2σ, με Vεπιτρ ≤ 90 χλμ/ώρα, δυνατότητα δημιουργίας ισόπεδων κόμβων και η οποία
εφαρμόζεται κυρίως σε περιπτώσεις με μεγάλο ποσοστό βαραίων οχημάτων, όπως η
μελετώμενη.

Σχήμα 5.3: Διατομή μελετώμενου οδικού τμήματος – β2σ (Πηγή: Οδηγίες Μελετών
Οδικών Έργων – Τεύχος 2: Διατομές / ΟΜΟΕ-Δ)

Στον εν λόγω δρόμο πραγματοποιήθηκε πλήθος επισκέψεων (σύνολο: 8), κατά
τη διάρκεια των οποίων καταγράφηκε η κατάσταση του δρόμου και όλα τα πιθανά
προβλήματα, μέσω βιντεοσκοπήσεων (μέσω κινητού τηλεφώνου – τοποθετημένο όσο
το δυνατόν κοντά στον οδηγό), φωτογραφιών (μέσω κάμερας Garmin – τοποθετημένη
επί το μπροστά μέρος του οχήματος μελέτης) και λίστας ελέγχου (Checklist). Βασική
επιδίωξη, όπως και έγινε, ήταν το τμήμα να εξεταστεί υπό όλες τις πιθανές συνθήκες:
ημέρα, νύχτα, κατά τη δύση του ηλίου, υπό βροχή και μετά από ισχυρή βροχόπτωση. Η
μέση ταχύτητα που τηρήθηκε από το όχημα μελέτης σε κάθε προαναφερθείσα
περίπτωση ήταν μεταξύ 40 και 50 χλμ/ώρα.
Επιτρεπόμενη ταχύτητα
Βάσει της υφιστάμενης κατακόρυφης σήμανσης στο μελετώμενο οδικό τμήμα,
η επιτρεπόμενη ταχύτητα κυμαίνεται μεταξύ 50 και 70 χλμ/ώρα. Η διαφοροποίηση
αυτή της ταχύτητας ανά τμήματα της οδού οφείλεται στην ύπαρξη ισόπεδων κόμβων
επί του μελετώμενου οδικού τμήματος και πλησίον προσέγγισης περιοχών αστικού
χαρακτήρα. Έτσι, μπορεί τα 50 χλμ/ώρα να θεωρείται αυστηρός περιορισμός για μια
τέτοια κατηγορία οδού, όμως η παραπάνω ιδιαιτερότητα τον καθιστά αναγκαίο. Τα
τμήματα, όπου το επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας ορίζεται στα 70 χλμ/ώρα είναι:
Κατεύθυνση «Παιανία – Σπάτα»
•
•
•

Χ.Θ. 0+050 μέχρι Χ.Θ. 0+535
Χ.Θ. 0+730 μέχρι Χ.Θ. 3+290
Χ.Θ. 3+585 μέχρι Χ.Θ. 4+000
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Κατεύθυνση «Σπάτα – Παιανία»
•
•

Χ.Θ. 3+550 μέχρι Χ.Θ.0+875
Χ.Θ. 0+620 μέχρι Χ.Θ. 0+225

Μήκη ορατότητας
Παρά το γεγονός ότι ο Ε.Ο.Α. δεν είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο υφιστάμενων
μηκών ορατότητας με μετρήσεις επί οριζοντιογραφίας ή μηκοτομής, αναφέρεται ότι για
λειτουργική ταχύτητα V85 μεταξύ 60 και 80 χλμ/ώρα, το μέγιστο απαιτούμενο μήκος
ορατότητας για στάση είναι 110 μ.
Κυκλοφοριακός φόρτος
Βάσει εργασιών που έχουν υλοποιηθεί, λαμβάνοντας υπόψη ότι το μελετώμενο
οδικό τμήμα εξυπηρετεί τη σύνδεση δύο αστικών περιοχών (Σπάτα - Παιανία) και
συνδέεται με την Αττική Οδό, εκτιμήθηκε ότι ο μέγιστος αριθμός οχημάτων που
διέρχονται σε μία (1) ώρα αιχμής (διαθέσιμα στοιχεία για Σαββατοκύριακο από μελέτη
μίας ώρας φόρτου σε 6 σημεία κόμβους) είναι πλησίον των 1.050 οχημάτων κατά την
ώρα αιχμής. Επομένως, βάσει αναγωγής, λαμβάνεται υπόψη ότι η ΜΗΚ είναι
μεγαλύτερη από 3.000 οχήματα/24h. Επιπλέον, αναφορικά με τα βαρέα οχήματα και
βάσει μετρήσεων, στην Αγ. Θωμά φαίνεται ότι η ΜΗΚ(ΒΟ) είναι μεγαλύτερη από 300
φορτηγά/24h και σε κάθε περίπτωση μικρότερη από 3.000 φορτηγά/24h.

Παρά το γεγονός ότι οι στόχοι του Ε.Ο.Α. δεν περιλαμβάνουν την πρόταση
λύσεων για τα προβλήματα οδικής ασφάλειας που εντοπίζονται, παρά μόνο την
κατευθυντήρια γραμμή επίλυσης, η παρούσα εργασία προτείνει και κάποιες λύσεις σε
ορισμένα από τα ζητήματα αυτά. Πριν από την ανάλυση των προβλημάτων,
υπογραμμίζεται ότι το βασικό πρόβλημα του μελετώμενου οδικού τμήματος της Επ.
Οδού Παιανίας – Λούτσας είναι οι αλλεπάλληλες εγκάρσιες οδοί και προσβάσεις
ιδιοκτησιών. Το γεγονός αυτό δημιουργεί αδυναμία στην ικανοποίηση των
απαιτούμενων μηκών εφαρμογής των στηθαίων ασφαλείας. Για αυτό το λόγο, στις
περισσότερες προτάσεις ΣΑΟ, έχει γίνει προσπάθεια να επιτευχθεί όσο το δυνατόν
μεγαλύτερο μήκος εφαρμογής.
Τέλος, σημειώνεται ότι ο ορισμός της χιλιομετρικής θέσης για καθένα από τα
προβλήματα που αναφέρονται πραγματοποιήθηκε βάσει του προαναφερθέντος αρχείου
χιλιομετρημένων φωτογραφιών, βιντεοσκοπήσεων και Google Earth.
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5.1 Χάραξη της οδού και διατομή
5.1.1 Ορατότητα και μήκη ορατότητας
1) Το διαθέσιμο μήκος ορατότητας είναι επαρκές, λαμβάνοντας υπόψη την
ταχύτητα κυκλοφορίας;
Ναι: Με τη λειτουργική ταχύτητα V85 στο οδικό τμήμα να κυμαίνεται μεταξύ 60 και
80 χλμ/ώρα, τα διαθέσιμα μήκη ορατότητας κρίνονται επαρκή, καθώς οι ευθυγραμμίες
που εντοπίζονται καταλαμβάνουν σημαντικό ποσοστό του συνολικού μήκους του
οδικού τμήματος και δεν υπάρχουν απότομες στροφές που να περιορίζουν την
ορατότητα των οδηγών (και στις δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας).

Εικόνα 5.1.1.1: Παράδειγμα μεγάλης ευθυγραμμίας οδικού τμήματος (ενδεικτικά Χ.Θ. 1+250)
(Πηγή: Προσωπικό Αρχείο)

2) Διατίθεται επαρκές μήκος ορατότητας στους ισόπεδους κόμβους και στις
διαβάσεις (πχ πεζών, ποδηλατών, κοπαδιών ζώων, σιδηροδρομικές κλπ.);
Όχι: Στους ισόπεδους κόμβους (Χ.Θ. 0+710 & Χ.Θ. 1+790 & Χ.Θ. 2+160 & Χ.Θ.
3+560), το μήκος ορατότητας που παρέχεται είναι ικανοποιητικό. Όμως, το μεγάλο
πλήθος των κάθετων δρόμων που εισέρχονται στο οδικό τμήμα, χωρίς απαραίτητη
σήμανση και διαγράμμιση, δημιουργεί πρόβλημα ορατότητας, καθώς υπάρχουν τοιχία
ιδιοκτησιών, περίφραξη και βλάστηση που αποτελούν εμπόδια για τους οδηγούς. Το
πρόβλημα αυτό εντοπίζεται για τα οχήματα που κινούνται επί της οδού και για εκείνα
που εξέρχονται από τις ιδιοκτησίες. Παράλληλα, παρά το σημαντικό ποσοστό
οικιστικού χαρακτήρα της περιοχής που διατρέχει το οδικό τμήμα, παρατηρείται
ανυπαρξία διαβάσεων πεζών.
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Εικόνα 5.1.1.2: Πρόβλημα ορατότητας σε κάθετους δρόμους – προσβάσεις ιδιοκτησιών
(ενδεικτικά Χ.Θ. 0+810 & Χ.Θ. 1+320 & Χ.Θ. 1+390 & Χ.Θ. 2+450) (Πηγή: Προσωπικό
Αρχείο)

3) Διατίθεται επαρκές μήκος ορατότητας στις ιδιωτικές συνδέσεις και στις
εισόδους ιδιοκτησιών;
Όχι: Το πλήθος των ιδιωτικών συνδέσεων και των προσβάσεων ιδιοκτησιών είναι
σημαντικό και το γεγονός ότι η είσοδος/έξοδος από αυτά γίνεται χωρίς τα απαιτούμενα
μήκη ορατότητας και σήμανση δημιουργεί σημαντικούς κινδύνους.
5.1.2 Ταχύτητα
1) Η χάραξη (σε οριζοντιογραφία και κατά μήκος τομή) είναι συμβατή με τη
λειτουργική ταχύτητα V85;
Ναι: Οι οριζόντιες και οι κατακόρυφες καμπύλες που έχουν εφαρμοστεί σε
οριζοντιογραφία και μηκοτομή είναι εναρμονισμένες με τις οριακές τιμές που
προβλέπονται στις ΟΜΟΕ-Χ.
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2) Έχουν τοποθετηθεί προειδοποιητικές πινακίδες και πινακίδες ορίων ταχύτητας;
Όχι: Δεν έχει τοποθετηθεί καμία προειδοποιητική πινακίδα τουλάχιστον προ
καμπυλών, οι οποίες έχουν κριθεί ακατάλληλες με κριτήριο την ταχύτητα σε
συνδυασμό με τη χάραξη. Παράλληλα, οι πινακίδες ορίων ταχύτητας έχουν
τοποθετηθεί αρκετά αραιά και υπάρχει περίπτωση κάποιο όχημα να εισέλθει και να
εξέλθει από το οδικό τμήμα, χωρίς να γνωρίζει καν τα επιτρεπόμενα όρια. Εκείνες που
εντοπίζονται είναι αυτές πριν και μετά από τους τρεις εκ των τεσσάρων ισόπεδων
κόμβων της οδού (Χ.Θ. 0+710 & Χ.Θ. 2+160 & Χ.Θ. 3+560), με στόχο την
αυξομείωση των ορίων μεταξύ 50 – 70 χλμ/ώρα και ελάχιστες (2 προς Σπάτα – 1 προς
Παιανία) σε μήκος τεσσάρων (4) χιλιομέτρων για υπενθύμιση των επιτρεπόμενων
ταχυτήτων. Βασική παράλειψη είναι ότι στον ισόπεδο κόμβο της Χ.Θ. 1+790 δεν
υπάρχει η προαναφερθείσα αυξομείωση ορίου ταχύτητας και πρέπει να αποκατασταθεί.

Εικόνα 5.1.2.1: Πινακίδες ορίων ταχύτητας πριν-μετά ισόπεδων κόμβων (ενδεικτικά Χ.Θ.
0+535 & Χ.Θ. 0+735) (Πηγή: Προσωπικό Αρχείο)

Εικόνα 5.1.2.2: Πινακίδες ορίων ταχύτητας με χαρακτήρα «υπενθύμισης» (Χ.Θ. 0+050 & Χ.Θ.
2+340 προς Σπάτα / Χ.Θ. 1+722 προς Παιανία) (Πηγή: Προσωπικό Αρχείο)

3) Τα καθορισμένα όρια ταχύτητας σε καμπύλες είναι τα κατάλληλα;
Όχι: Οι οριζοντιογραφικές καμπύλες είναι μεγαλύτερες από τις ελάχιστες, οι οποίες
προβλέπονται από τις ΟΜΟΕ-Χ.
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5.1.3 Όρια ταχύτητας/ζώνες ταχυτήτων
Τα καθορισμένα όρια ταχύτητας είναι συμβατά με τη χάραξη, τον λειτουργικό
χαρακτήρα και την κατηγορία της οδού, τις παρακείμενες χρήσεις γης και τη
διαθέσιμη ορατότητα;
Ναι: Με την επιτρεπόμενη ταχύτητα να κυμαίνεται μεταξύ 50-70 χλμ/ώρα, τα
καθορισμένα όρια ταχύτητας φαίνεται να είναι συμβατά με τη χάραξη, το λειτουργικό
χαρακτήρα, κατηγορία της οδού και σε συνδυασμό με την απουσία επικίνδυνων
καμπυλών. Όσον αφορά, όμως, στη συμβατότητα με τις παρακείμενες χρήσεις γης,
φαίνεται να υπάρχει πρόβλημα. Το επιτρεπόμενο όριο των 70 χλμ/ώρα δημιουργεί
κινδύνους, καθώς δεν υπάρχει η απαραίτητη σήμανση (STOP – υποχρεωτική δεξιά
στροφή) στις εξόδους των ιδιοκτησιών και στους κάθετους δρόμους.
5.1.4 Προσπέραση
Παρέχεται η δυνατότητα για ασφαλή προσπέραση, σε επαρκές μήκος;
Όχι: Λόγω της πολυάριθμης ύπαρξης εγκάρσιων – αγροτικών οδών και προσβάσεων
ιδιοκτησιών χωρίς την απαραίτητη σήμανση (αναλύεται στο κεφάλαιο 5.4), σε όλο το
μήκος του τμήματος έχει εφαρμοσθεί διπλή διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στις δύο
κατευθύνσεις κίνησης, απαγορεύοντας ρητά την προσπέραση. Παρόλα αυτά, λόγω των
πολλών ευθυγραμμιών, πραγματοποιούνται παραβάσεις, για τις οποίες πρέπει να
ληφθούν κατάλληλα μέτρα για τον περιορισμό τους.

Εικόνα 5.1.4.1: Παράδειγμα παράνομης προσπέρασης (Πηγή: Προσωπικό Αρχείο)

5.1.5 Αναγνωρισιμότητα της οδού από τους οδηγούς
1) Η οδός είναι απαλλαγμένη από στοιχεία που μπορεί να προκαλέσουν σύγχυση
στους οδηγούς; Για παράδειγμα: η χάραξη της οδού είναι εύκολα αναγνωρίσιμη;/
τμήματα του οδοστρώματος εκτός κυκλοφορίας έχουν απομακρυνθεί ή
αναδιαμορφωθεί; / διαγραμμίσεις που αφορούν σε παλαιότερες ρυθμίσεις έχουν
καλυφθεί πλήρως; / ενδεχόμενες δενδροστοιχίες είναι παράλληλες με την οδό; / η
σειρά των διαδοχικών στύλων φωτισμού είναι παράλληλη με την οδό;
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Όχι: Στο οδικό τμήμα εντοπίζονται πολλά στοιχεία, τα οποία αποτελούν πρόβλημα
αναφορικά με την αναγνωρισιμότητα της οδού από τους οδηγούς. Πιο συγκεκριμένα,
αναφορικά με τη χάραξη της οδού, εντοπίζονται σημεία με προβλήματα χάραξης,
καθώς σε αυτά παρατηρήθηκαν μεταβολές στο πλάτος της διατομής και της επιφάνειας
κυκλοφορίας. Αυτό συνέβαινε με μείωση του πλάτους λόγω βλάστησης, ύπαρξης μη
βατού ερείσματος από τους οδικούς χρήστες και απότομης αύξησης της
ασφαλτοστρωμένης επιφάνειας (με πιθανή πρωτοβουλία ιδιοκτητών για προσωπική
διευκόλυνση), η οποία δημιουργεί σύγχυση. Οι μεταβολές αυτές, σε κάθε περίπτωση,
πραγματοποιούνται χωρίς χρήση προειδοποιητικής σήμανσης.

Εικόνα 5.1.5.1: Μείωση πλάτους λόγω βλάστησης (Χ.Θ. 2+465) & Μη βατό έρεισμα
(ενδεικτικά Χ.Θ. 3+305) & Απότομη αύξηση ασφαλτοστρωμένης επιφάνειας (Χ.Θ.
3+420) & Μείωση πλάτους λόγω «παρεμβάσεων» (Χ.Θ. 0+225) (Πηγή: Προσωπικό
Αρχείο)
Επιπρόσθετα, υπάρχουν διαγραμμίσεις που αφορούν σε παλαιότερες ρυθμίσεις
κυκλοφορίας που, στο παρελθόν, είχαν καλυφθεί, αλλά λόγω της κακής συντήρησης
έχουν επανέλθει στην επιφάνεια. Ακόμα, αφού παράλληλα της οδού υπάρχουν
καλλιεργήσιμες
εκτάσεις,
περιφράξεις/μάντρες
ιδιοκτησιών
με
κήπους,
δεντροφυτεμένες νησίδες μεταξύ οδού και ποδηλατοδρόμου (Χ.Θ. 0+000 μέχρι Χ.Θ.
1+750) κα, οι αντίστοιχες δεντροστοιχίες αποτελούν ακόμα ένα θέμα, κυρίως κατά την
είσοδο στο οδικό τμήμα από κάθετες οδούς. Τέλος, η σειρά των διαδοχικών στηλών
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φωτισμού έχουν τοποθετηθεί παράλληλα στην οδό και δεν αποτελούν πηγή κινδύνου.
Αντιθέτως, εντοπίζονται στύλοι ηλεκτροδότησης στο τμήμα «Αττική Οδός - Σπάτα», οι
οποίοι έχουν τοποθετηθεί ακόμα και μπροστά από στηθαία ασφαλείας (ή τα στηθαία
ασφαλείας έχουν τοποθετηθεί μπροστά από αυτούς), δημιουργώντας σοβαρό κίνδυνο.

Εικόνα 5.1.5.2: Περίπτωση παλαιάς διαγράμμισης χωρίς συντήρηση (ενδεικτικά Χ.Θ. 3+420)
& Περίπτωση ορατής παλαιάς εργοταξιακής διαγράμμισης (έναρξη σε Χ.Θ. 3+340) (Πηγή:
Προσωπικό Αρχείο)

2) Η οδός είναι απαλλαγμένη από καμπύλες ή συνδυασμούς καμπύλων που μπορεί
να παραπλανήσουν τους οδηγούς;
Ναι: Το οδικό τμήμα φαίνεται να είναι απαλλαγμένο από καμπύλες ή συνδυασμούς
τους που μπορεί να παραπλανήσουν τους οδηγούς και να βρεθούν σε σύγχυση σε μια
απόφαση για την αλλαγή ή όχι της πορείας του οχήματός τους, ακόμα και στα σημεία,
όπου το όχημα αρχίζει την προσέγγιση της Αττικής Οδού.
5.1.6 Πλάτη
1) Τα πλάτη των νησίδων είναι επαρκή;
Ναι: Τα πλάτη των νησίδων κυκλοφορίας και διαχωριστικών νησίδων στους ισόπεδους
κόμβους επαρκούν, καθώς φαίνεται να έχουν κατασκευαστεί βάσει των προτιμώμενων
προδιαγραφών των αντίστοιχων σχεδίων (κεφάλαιο 5.3).
2) Τα πλάτη των λωρίδων κυκλοφορίας και της οδού είναι συμβατά με τον
κυκλοφοριακή φόρτο και τη σύνθεση της κυκλοφορίας;
Ναι: Το πλάτος των λωρίδων κυκλοφορίας κυμαίνεται μεταξύ 3,50 μ. και 3,75 μ., το
οποίο κρίνεται επαρκές.
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3) Τα πλάτη των γεφυρών είναι επαρκή;
Ναι: Βάσει του κυκλοφοριακού φόρτου και του γεγονότος ότι ο αριθμός των λωρίδων
κυκλοφορίας της οδού δεν μεταβάλλεται επί της επιφάνειας της γέφυρας του
ανισόπεδου κόμβου της Αττικής Οδού (άρα και η επιφάνεια κυκλοφορίας δε στενεύει,
προκαλώντας προβλήματα κυκλοφοριακής συμφόρησης), φαίνεται ότι τα πλάτη της
γέφυρας επαρκούν.
5.1.7 Ερείσματα
1) Τα πλάτη των ερεισμάτων επαρκούν για να μπορέσουν οι οδηγοί να
επαναφέρουν το όχημά τους σε περίπτωση εκτροπής;
Όχι: Εντοπίζονται αρκετά σημεία στο μελετώμενο τμήμα, όπου το παρεχόμενο πλάτος
ερεισμάτων δεν επαρκεί για επαναφορά οχήματος μετά από εκτροπή. Σε κάποια άλλα
σημεία, βέβαια, αυτό δε συμβαίνει, καθώς τα πλάτη φαίνεται να επαρκούν. Αυτό δε
σημαίνει, όμως, ότι η μετάβαση μεταξύ οδού και ερείσματος είναι ασφαλής. Τέλος,
υπάρχουν τμήματα, όπου έχει δημιουργηθεί πεζοδρόμιο, αντί ερείσματος, με ικανό
πλάτος, αλλά και πάλι με προβλήματα ασφαλείας για τον οδηγό, για το ίδιο το όχημα,
αλλά και για κάθε οδικό χρήστη.
2) Τα πλάτη των ερεισμάτων επαρκούν για την ασφαλή στάση οχημάτων με βλάβη
ή έκτακτη ανάγκη;
Ναι: Το ημιπλάτος 5,50 μ. εξασφαλίζει επαρκή χώρο για την ασφαλή στάση οχημάτων
με βλάβη ή έκτακτη ανάγκη.
3) Είναι τα ερείσματα βατά από όλα τα οχήματα και τους χρήστες της οδού (δηλ.
σε καλή κατάσταση);
Όχι: Στο μεγαλύτερο μέρος του ερείσματος της οδού και στα δυο ρεύματα
κυκλοφορίας υπάρχει είτε χώμα (καλλιεργήσιμες εκτάσεις ξεκινούν αμέσως μετά το
τέλος του οδοστρώματος – ανάλυση κινδύνου στο 1.7.4), είτε επί του ερείσματος
υπάρχουν μη παραμορφώσιμα στοιχεία (τοίχοι περίφραξης – στύλοι Η/Φ) είτε υπάρχει
πεζοδρόμιο, του οποίου το κράσπεδο δεν είναι εύκολα βατό από κάθε τύπο οχήματος.
4) Η μετάβαση από την οδό στο έρεισμα γίνεται με ασφαλή τρόπο;
Όχι: Η μετάβαση από το οδόστρωμα στο έρεισμα κρίνεται επικίνδυνη, λόγω της
πολλαπλής ύπαρξης στύλων Η/Φ, σταθμευμένων οχημάτων και κάδων απορριμμάτων
χωρίς θωράκιση και σε λάθος θέσεις κατά μήκος του ερείσματος. Τέλος, ο
σημαντικότερος κίνδυνος για τα κινούμενα οχήματα δημιουργείται από την ύπαρξη
άκαμπτων περιφράξεων πλησίον της γραμμής οδοστρώματος επί του ερείσματος.
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Εικόνα 5.1.7.1: Επικινδυνότητα μετάβασης επί ερείσματος (ενδεικτικά Χ.Θ. 0+475 & Χ.Θ.
0+575 & Χ.Θ.2+990) (Πηγή: Προσωπικό Αρχείο)

5.1.8 Επικλίσεις
1) Εφαρμόζεται η κατάλληλη επίκλιση στις καμπύλες;
Δεν ήταν εφικτή η καταγραφή των επικλίσεων, προκειμένου να εξεταστεί η αρτιότητά
τους σε σχέση με τα προβλεπόμενα στις ΟΜΟΕ-Χ.
2) Ενδεχόμενη ύπαρξη αρνητικής επίκλισης (προς το εξωτερικό της καμπύλης)
είναι ασφαλής (για συνήθη οχήματα, φορτηγά κλπ.);
Δεν καταγράφηκαν αρνητικές επικλίσεις στις μελετώμενες καμπύλες.
3) Οι επικλίσεις (λωρίδων κυκλοφορίας και ερείσματος) παρέχουν επαρκή
απορροή ομβρίων;
Ναι: Δεν παρατηρούνται σε κανένα σημείο στάσιμα νερά σε κεντρικά σημεία της
επιφάνειας κυκλοφορίας (το τμήμα μελετήθηκε και μετά από μεγάλη βροχόπτωση),
γεγονός από το οποίο προκύπτει πως οι επικλίσεις των λωρίδων κυκλοφορίας
εξασφαλίζουν επαρκή απορροή ομβρίων.

75
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
09/01/2023 00:56:08 EET - 3.92.22.77

5.1.9 Πρανή
Οι εγκάρσιες κλίσεις βατών από οχήματα επιφανειών (πχ τριγωνικών ρείθρων
οδού) είναι κατάλληλες;
Ναι: Κάθε βατή επιφάνεια, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οχήματα για στάση,
στάθμευση ή/και διέλευση (πχ ερείσματα, gutter, τριγωνικό/τραπεζοειδές ρείθρο), είναι
κατάλληλη στο σύνολου του μελετώμενου οδικού τμήματος.
5.1.10 Αγωγοί
Οι σχάρες, τα φρεάτια υδροσυλλογής και τα τοιχία στα άκρα των οχετών είναι
διαβατοί/α ή βρίσκονται εκτός της ελεύθερης ζώνης;
Οι σχάρες και τα φρεάτια υδροσυλλογής είναι διαβατά, καθώς βρίσκονται επί
της επιφάνειας κυκλοφορίας ή πλησίον της οριογραμμής του οδοστρώματος εξωτερικά
αυτής, αλλά δε φαίνεται να αποτελούν εμπόδιο για τα διερχόμενα οχήματα. Βέβαια, σε
αυτό συμβάλλει και μια λάθος κίνηση των αρμόδιων φορέων με πολλαπλές πλημμελείς
αποκαταστάσεις φρεατίων επίσκεψης και αγωγών Ο.Κ.Ω.. Η εύρυθμη λειτουργία
αυτών, βέβαια, θα αναλυθεί σε άλλο τμήμα.

Εικόνα 5.1.10.1: Σχάρες & Φρεάτια υδροσυλλογής (ενδεικτικά Χ.Θ. 0+95 & Χ.Θ. 3+975)
(Πηγή: Προσωπικό Αρχείο)

5.2 Πρόσθετες λωρίδες
5.2.1 Μήκη Συναρμογής
1) Διατίθενται τα απαιτούμενα μήκη συναρμογής στην αρχή και το τέλος των
πρόσθετων λωρίδων;
Ναι
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2) Διατίθεται επαρκές μήκος ορατότητας ως το τέλος της πρόσθετης λωρίδας;
Ναι
5.2.2 Ερείσματα
1) Στις συμβολές διατίθεται επαρκές πλάτος ερείσματος;
Όχι: Τα ίδια προβλήματα, τα οποία εντοπίζονται, σε γενικές γραμμές, για τα ερείσματα
της οδού, επικρατούν και στην περίπτωση των συμβολών με εγκάρσιες οδούς. Μπορεί
να μην αφορούν αμιγώς σε επάρκεια πλάτους σε όλα τα σημεία, αλλά τα επίπεδα
ασφαλείας είναι μη ικανοποιητικά (ίδιες αιτίες με κεφάλαιο 5.1.7).
2) Έχουν διατηρηθεί τα πλάτη των ερεισμάτων και στα τμήματα με πρόσθετες
λωρίδες;
Όχι: Τα ίδια προβλήματα, τα οποία εντοπίζονται, σε γενικές γραμμές, για τα ερείσματα
της οδού, επικρατούν και στην περίπτωση των τμημάτων με πρόσθετες λωρίδες.
Μπορεί να μην αφορούν αμιγώς σε επάρκεια πλάτους σε όλα τα σημεία, αλλά τα
επίπεδα ασφαλείας είναι μη ικανοποιητικά (ίδιες αιτίες με κεφάλαιο 5.1.7).
5.2.3 Κατακόρυφη – Οριζόντια Σήμανση
1) Η σήμανση είναι σύμφωνη με τις σχετικές οδηγίες;
Όχι: Η μοναδική προειδοποιητική σήμανση που εντοπίζεται είναι ότι απλά το όχημα
προσεγγίζει σε διασταύρωση. Για το γεγονός ότι υπάρχουν πρόσθετες λωρίδες στους
ισόπεδους κόμβους και στον ανισόπεδο κόμβο της Αττικής Οδού δεν υπάρχει καμία
προειδοποίηση και έγκαιρη ενημέρωση των οδηγών.
2) Η σήμανση είναι ορατή και σαφής;
Όχι: Αναλύθηκε στο 5.2.3 (1).
3) Οι διαγραμμίσεις είναι σύμφωνες με τις σχετικές οδηγίες;
Ναι: Παρά το γεγονός ότι σε επίπεδο υλοποίησης των αντίστοιχων σχεδίων (κεφάλαιο
5.3) των ισόπεδων κόμβων υπάρχουν ελλείψεις, οι διαγραμμίσεις των υφιστάμενων
πρόσθετων λωρίδων κρίνονται σύμφωνες με τις σχετικές οδηγίες.
4) Υπάρχει προειδοποιητική σήμανση για την προσέγγιση σε πρόσθετες λωρίδες;
Όχι: Αναλύθηκε στο 5.2.3 (1).
5.2.4 Στρέφουσα κυκλοφορία
1) Έχουν αποφευχθεί οι αριστερές στροφές από τις βασικές λωρίδες κυκλοφορίας;
Όχι: Εντοπίζονται πολλά σημεία, όπου ο κεντρικός άξονας από συνεχόμενος
μετατρέπεται σε διακεκομμένο, χωρίς να υπάρχει η απαραίτητη σήμανση που να
απαγορεύει τις αριστερές στροφές. Το γεγονός αυτό αποτελεί έναν από τους
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σημαντικότερους κινδύνους του μελετώμενου τμήματος, καθώς, λόγω των
παράπλευρων ιδιοκτησιών και εγκάρσιων οδών, οι κινήσεις αυτές των οχημάτων
αποτελούν ένα πολύ συχνό φαινόμενο, το οποίο πρακτικά θεωρείται και νόμιμο στην εν
λόγω περίπτωση, βάσει οριζόντιας σήμανσης και ελλείψεων κάθετης σήμανσης.
2) Υπάρχει έγκαιρη ενημέρωση για τις λωρίδες που χρησιμοποιούνται για
στροφές;
Όχι: Αναλύθηκε στο 5.2.3 (1).

5.3 Ισόπεδοι κόμβοι
5.3.1 Θέση
1) Είναι όλοι οι ισόπεδοι κόμβοι ασφαλείς όσον αφορά στη θέση τους σε σχέση με
την οριζόντια και την κατακόρυφη χάραξη;
Ναι: Η χωροθέτηση των ισόπεδων κόμβων διασφαλίζει την έγκαιρη αναγνώριση,
αυξάνοντας το παρεχόμενο επίπεδο οδικής ασφάλειας.
2) Στους κόμβους που βρίσκονται στο τέλος περιοχών υψηλών ταχυτήτων (π.χ.
κατά την προσέγγιση σε πόλεις), ειδοποιούνται οι οδηγοί μέσω συσκευών ελέγχου
της κυκλοφορίας;
Δεν αφορά στο μελετώμενο οδικό τμήμα.
5.3.2 Ορατότητα και μήκη ορατότητας
1) Η ύπαρξη του κόμβου γίνεται αντιληπτή από όλους τους χρήστες της οδού;
Ναι
2) Τα μήκη ορατότητας είναι επαρκή για όλες τις πιθανές κινήσεις και για όλους
τους χρήστες;
Ναι
3) Διατίθεται επαρκές μήκος ορατότητας για στάση στο τέλος κάθε πιθανής ουράς
οχημάτων ή πίσω από στρέφοντα οχήματα που κινούνται με χαμηλή ταχύτητα;
Ναι
4) Διατίθεται επαρκές μήκος ορατότητας για όλα τα εισερχόμενα και εξερχόμενα
οχήματα;
Ναι
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5.3.3 Ρυθμίσεις και διαγράμμιση
1) Υπάρχουν οι απαραίτητες διαγραμμίσεις και ρυθμιστικές πινακίδες στους
κόμβους;
Όχι
•

Ισόπεδος κόμβος «προς Αεροδρόμιο χωρίς διόδια» (Χ.Θ. 3+560): Δεν υπάρχει
λωρίδα εισόδου στην Αγίου Θωμά – δεν υπάρχει πινακίδα STOP – λάθος οι
απαγορευτικές πινακίδες (Ρ-7), διότι στο σημείο που έχουν τοποθετηθεί
απαγορεύουν στα οχήματα να εισέλθουν και στις δυο εξόδους του κόμβου (θα
έπρεπε να τοποθετηθούν στο πεζοδρόμιο).

Εικόνα 5.3.3.1: Λανθασμένη τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης ισόπεδου κόμβου «προς
Αεροδρόμιο χωρίς διόδια» (Χ.Θ. 3+560) (Πηγή: Προσωπικό Αρχείο & sepptasafety.gr)

•

Ανισόπεδος κόμβος Αττικής Οδού (Χ.Θ. 1+980): Καμία προειδοποιητική πινακίδα
προσέγγισης σε διασταύρωση (Κ-27) - καμία προειδοποιητική πινακίδα στα 100 –
150 μ. προσέγγισης σε φωτεινούς σηματοδότες – θα έπρεπε (εφόσον το οδικό τμήμα
αποτελεί δρόμο προτεραιότητας) στους φωτεινούς σηματοδότες των εξόδων προς Αττική
Οδό να υπάρχουν πινακίδες STOP για τις περιπτώσεις που είναι εκτός λειτουργίας
(πχ το όχημα που θα στρίβει από το φωτεινό σηματοδότη επί του ρεύματος
κυκλοφορίας «Παιανία – Σπάτα» προς Ελευσίνα θα έχει προτεραιότητα, αλλά
εκείνο που στρίβει από το αντίθετο ρεύμα στην ίδια κατεύθυνση δεν
προειδοποιείται για αυτό) – σύγχυση από διαφημιστικές πινακίδες που πρέπει να
απομακρυνθούν.
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Εικόνα 5.3.3.2: Ανεπάρκεια σήμανσης σε ανισόπεδο κόμβο Αττικής Οδού (Χ.Θ. 1+980)
(Πηγή: Προσωπικό Αρχείο & testdriveme.gr & praktiker.gr)

Εικόνα 5.3.3.3: Σημείο με συσσώρευση διαφημιστικών πινακίδων – σύγχυση (Χ.Θ. 1+900)
(Πηγή: Προσωπικό Αρχείο)

•

Άλλοι Ισόπεδοι Κόμβοι (Χ.Θ. 0+710 & Χ.Θ. 1+790 & Χ.Θ. 2+160): Έλλειψη
πινακίδων STOP – παντελής έλλειψη Ρ-40 και Ρ-3 – καμία λωρίδα εισόδου από
τους ισόπεδους κόμβους στην «Αγ. Θωμά».

2) Οι διαδρομές των οχημάτων εντός του κόμβου είναι σαφώς καθορισμένες;
Όχι: Σε κανέναν εκ των τεσσάρων ισόπεδων κόμβων δεν υπάρχει λωρίδα εισόδου των
οχημάτων επί της Αγ. Θωμά και, στην περίπτωση του ισόπεδου κόμβου μετά τον
ανισόπεδο της Αττικής Οδού (Χ.Θ. 1+980) (με κατεύθυνση προς Παιανία) δεν υπάρχει
ούτε λωρίδα εξόδου.
3) Υπάρχει κατάλληλη διαγράμμιση όλων
(συμπεριλαμβανομένων των βελών κατεύθυνσης);

των

λωρίδων

κυκλοφορίας

Όχι: Εφόσον, αναφορικά με τις λωρίδες εισόδου, οι υφιστάμενοι ισόπεδοι κόμβοι
κρίνονται ελλιπείς, αρά και η διαγράμμιση των λωρίδων κυκλοφορίας δεν είναι
κατάλληλες.
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5.3.4 Μορφή
•

Ισόπεδος Κόμβος Χ.Θ. 0+710

1) Παρέχεται η απαιτούμενη ασφάλεια σε όλες τις θέσεις κυκλοφοριακής εμπλοκής
οχημάτων;
Όχι: Εφόσον αναφέρονται τα παρακάτω προβλήματα για τον εν λόγω ισόπεδο κόμβο,
δεν παρέχεται η απαιτούμενη ασφάλεια σε όλες τις θέσεις κυκλοφοριακής εμπλοκής
οχημάτων.
2) Η μορφή του κόμβου γίνεται εύκολα αντιληπτή από όλους τους χρήστες της
οδού;
Ναι
3) Η διαμόρφωση των κρασπέδων είναι η κατάλληλη και γίνεται εύκολα
αντιληπτή;
Όχι: Τα κράσπεδα δεν έχουν βαφτεί με το κατάλληλο χρώμα, ώστε να είναι εύκολα
διακριτά και να διαφοροποιούνται από την υπόλοιπη νησίδα.
4) Η διαμόρφωση των νησίδων κυκλοφορίας είναι η κατάλληλη και γίνεται εύκολα
αντιληπτή;
Όχι: Βάσει της μορφής του οδοστρώματος, φαίνεται κατά την κατασκευή να είχε
προβλεφθεί νησίδα κυκλοφορίας στη δεξιά καμπύλη επί του ρεύματος προς Σπάτα, η
οποία δεν κατασκευάστηκε ή αφαιρέθηκε. Το γεγονός αυτό είναι παράλογο, καθώς η
νησίδα προβλέπεται ξεκάθαρα από τον ΟΜΟΕ-ΙΚ για την εύρυθμη λειτουργία του
κόμβου, και πρέπει να αποκατασταθεί.

Εικόνα 5.3.4.1: Επιφάνεια, όπου θα έπρεπε να υπάρχει νησίδας κυκλοφορίας (Χ.Θ. 0+700)
(Πηγή: Προσωπικό Αρχείο)

5) Η διαμόρφωση των διαχωριστικών νησίδων είναι η κατάλληλη και γίνεται
εύκολα αντιληπτή;
Ναι
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6) Εξυπηρετούνται όλοι οι αναμενόμενοι τύποι οχημάτων;
Ναι
7) Τα μήκη συναρμογής στις συμβολές είναι επαρκή;
Ναι
8) Έχουν αντιμετωπιστεί ενδεχόμενα προβλήματα κυκλοφοριακής ικανότητας που
μπορεί να επηρεάσουν την ασφάλεια;
Όχι
•

Ισόπεδος Κόμβος Χ.Θ. 1+790

1) Όχι: Εφόσον αναφέρονται τα παρακάτω προβλήματα για τον εν λόγω ισόπεδο
κόμβο, δεν παρέχεται η απαιτούμενη ασφάλεια σε όλες τις θέσεις κυκλοφοριακής
εμπλοκής οχημάτων.
2) Όχι: Η απουσία βελών οριζόντιας σήμανσης για την ενημέρωση των οδηγών για
όλες τις δυνατές κινήσεις στον ισόπεδο κόμβο και για τις λωρίδες εισόδου/εξόδου
μπορούν να δημιουργήσουν σύγχυση ή ατυχήματα. Ειδικά στον εν λόγω τμήμα του
δρόμου, όπου το επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας είναι τα 70 χλμ/ώρα (σοβαρή παράλειψη
μείωσης ορίου πριν και επαναύξησης μετά). Όμως, υπογραμμίζεται πως ούτε στο
αντίστοιχο προτεινόμενο σχέδιο του ΟΜΟΕ-ΙΚ προβλέπονται τα προαναφερθέντα
στοιχεία. Επομένως, είναι πιθανό ο επιλεχθέντας τύπος ισόπεδου κόμβου να είναι
ακατάλληλος για το οδικό τμήμα αυτό.
3) Όχι: Τα κράσπεδα δεν έχουν βαφτεί με το κατάλληλο χρώμα, ώστε να είναι εύκολα
διακριτά και να διαφοροποιούνται από την υπόλοιπη νησίδα.
4) Δεν αφορά στο μελετώμενο ισόπεδο κόμβο.
5) Ναι
6) Όχι: Εντοπίζεται δυσκολία χρήσης ορισμένων καμπυλών από βαραία οχήματα
μεγάλου μήκους.
7) Ναι
8) Όχι
•

Ισόπεδος Κόμβος Χ.Θ. 2+160

1) Όχι: Εφόσον αναφέρονται τα παρακάτω προβλήματα για τον εν λόγω ισόπεδο
κόμβο, δεν παρέχεται η απαιτούμενη ασφάλεια σε όλες τις θέσεις κυκλοφοριακής
εμπλοκής οχημάτων.
2) Όχι: Η απουσία των διαχωριστικών νησίδων και νησίδων κυκλοφορίας και από τις
δύο εγκάρσιες οδούς (ειδικότερα της δεξιάς καμπύλης με κατεύθυνση προς Σπάτα)
μπορεί να δημιουργήσει σύγχυση στους οδηγούς και ατυχήματα. Όσον αφορά στην
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προαναφερθείσα καμπύλη, πιθανή θα ήταν η αντιμετώπιση των κινδύνων, μέσω του
διαχωρισμού της κυκλοφορίας μεταξύ των δύο οδών που καταλήγουν στην «Αγ.
Θωμά» (με διαχωριστική νησίδα) και μονοδρόμησής τους (τα οχήματα να εισέρχονται
ή να εξέρχονται από το οδικό τμήμα), καθώς το πλάτος των οδών δεν επαρκεί για να
ικανοποιήσει και τις δύο κινήσεις.
3) Όχι: Εφόσον δεν έχουν κατασκευαστεί οι προτεινόμενες νησίδες (διαχωριστικές κυκλοφορίας), βάσει ΟΜΟΕ-ΙΚ, δεν υπάρχουν και τα αντίστοιχα κράσπεδα.
4) Όχι: Εντοπίζεται πλήρης απουσία των προτεινόμενων νησίδων κυκλοφορίας, βάσει
ΟΜΟΕ-ΙΚ, και ο ισόπεδος κόμβος πρέπει να έλθει στην μορφή που υποδεικνύεται.
5) Όχι: Εντοπίζεται πλήρης απουσία των προτεινόμενων διαχωριστικών νησίδων,
βάσει ΟΜΟΕ-ΙΚ, και ο ισόπεδος κόμβος πρέπει να έλθει στην μορφή που
υποδεικνύεται.
6) Όχι: Εντοπίζεται δυσκολία χρήσης ορισμένων καμπυλών από βαραία οχήματα
μεγάλου μήκους.
7) Ναι
8) Όχι
•

Ισόπεδος Κόμβος Χ.Θ. 3+560

1) Όχι: Εφόσον αναφέρονται τα παρακάτω προβλήματα για τον εν λόγω ισόπεδο
κόμβο, δεν παρέχεται η απαιτούμενη ασφάλεια σε όλες τις θέσεις κυκλοφοριακής
εμπλοκής οχημάτων.
2) Ναι
3) Όχι: Τα κράσπεδα δεν έχουν βαφτεί με το κατάλληλο χρώμα, ώστε να είναι εύκολα
διακριτά και να διαφοροποιούνται από την υπόλοιπη νησίδα.
4) Ναι
5) Ναι
6) Ναι
7) Ναι
8) Όχι
5.3.5 Διάφορα
Ειδικά στις μη αστικές περιοχές, είναι όλοι οι κόμβοι απαλλαγμένοι από τυχόν
ασταθή (χαλαρά) υλικά;
Ναι
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Εικόνα 5.3.4.2: Ισόπεδος Κόμβος Χ..Θ. 0+710 & Ισόπεδος Κόμβος Χ.Θ. 3+560 με μορφή Ι.Κ.
τύπου Β1σ (Πηγή: Google Earth & Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων (ΟΜΟΕ) – Τεύχος 10 –
Μέρος 1: Ισόπεδοι Κόμβοι)
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Εικόνα 5.3.4.3: Ισόπεδος Κόμβος Χ..Θ. 1+790 με μορφή Ι.Κ. τύπου Α2 (Πηγή: Google Earth
& Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων (ΟΜΟΕ) – Τεύχος 10 – Μέρος 1: Ισόπεδοι Κόμβοι)

Εικόνα 5.3.4.4: Ισόπεδος Κόμβος Χ.Θ. 2+160 με μορφή Ι.Κ. τύπου Β2 (Πηγή: Google Earth &
Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων (ΟΜΟΕ) – Τεύχος 10 – Μέρος 1: Ισόπεδοι Κόμβοι)
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5.4 Σήμανση και Φωτισμός
5.4.1 Φωτισμός
1) Παρέχεται ο απαιτούμενος φωτισμός όπου αυτό είναι απαραίτητο;
Όχι: Από την Παιανία μέχρι τη συμβολή με την Αττική Οδό, στύλοι Η/Φ έχουν
εγκατασταθεί στο ρεύμα «Σπάτα - Παιανία» και, από τη συμβολή με την Αττική Οδό
μέχρι τα Σπάτα, στο ρεύμα «Παιανία - Σπάτα». Επομένως, υπάρχει έλλειψη, η οποία
δεν υπογραμμίζεται για το γεγονός ότι η μονόπλευρη εγκατάσταση στύλων δε μπορεί
να καλύψει το 100% της επιφάνειας κυκλοφορίας. Βασικός λόγος είναι ότι δεν
ικανοποιούνται τα απαιτούμενα επίπεδα ορατότητας κατά τις νυχτερινές ώρες σε
σημεία με κάθετες οδούς και εισόδους/εξόδους ιδιοκτησιών. Καλύτερος οδοφωτισμός,
βέβαια, κρίνεται απαραίτητος για το γεγονός ότι πρόκειται για μια περιοχή με
καλλιεργήσιμες εκτάσεις, όπου το μελετώμενο οδικό τμήμα δε διαθέτει την κατάλληλη
περίφραξη, ώστε να αποτρέπει την πιθανή διάσχιση του δρόμου από ζώα. Μοναδικά
σημεία, όπου εντοπίζεται εγκατάσταση στύλων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας είναι
επί των ισόπεδων κόμβων του τμήματος (εκτός του ισόπεδου κόμβου προ Σπάτων Χ.Θ.
3+560) και πριν-μετά τον ανισόπεδο κόμβο της Αττικής Οδού. Τέλος, το βασικότερο
πρόβλημα στο φωτισμό του μελετώμενου δρόμου είναι ότι στο τμήμα «Αττική Οδός Σπάτα», οι στύλοι οδοφωτισμού έχουν τεθεί εντελώς εκτός λειτουργίας και ο φωτισμός
είναι μηδενικός.

Εικόνα 5.4.1.1: Μονόπλευρη τοποθέτηση στύλων οδοφωτισμού (Σπάτα-Παιανία/ΠαιανίαΣπάτα) (Πηγή: Προσωπικό Αρχείο)
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Εικόνα 5.4.1.2: Αμφίπλευρη τοποθέτηση στύλων οδοφωτισμού (επί ισόπεδων κόμβων οδικού
τμήματος Αγ. Θωμά – Χ.Θ. 0+710 & Χ.Θ. 1+790 & Χ.Θ. 2+160 & Χ.Θ. 3+560 - και
ανισόπεδου κόμβου Αττικής Οδού - Χ.Θ. 1+980) (Πηγή: Προσωπικό Αρχείο)

Εικόνα 5.4.1.3: Έλλειψη περίφραξης (σε όλο το μήκος του οδικού τμήματος) (Πηγή:
Προσωπικό Αρχείο)

Εικόνα 5.4.1.4: Μηδενικός οδοφωτισμός στο οδικό τμήμα «Αττική Οδός - Σπάτα» (Πηγή:
Προσωπικό Αρχείο)
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Εικόνα 5.4.1.5: Ανεπαρκής οδοφωτισμός σε προσβάσεις ιδιοκτησιών & κάθετους δρόμους
(ενδεικτικά Χ.Θ. 1+125 & Χ.Θ. 0+820) (Πηγή: Προσωπικό Αρχείο)

2) Το έργο είναι απαλλαγμένο από στοιχεία που μπορεί να παρεμποδίσουν τον
φωτισμό (π.χ. δέντρα ή γέφυρες άνω διαβάσεων);
Ναι: Παρά την ανεπάρκεια του οδοφωτισμού, η απουσία στοιχείων που θα μπορούσαν
να παρεμποδίσουν τον φωτισμό (πχ γέφυρες άνω διαβάσεων ή δέντρα) είναι βοηθητική.
3) Το έργο είναι απαλλαγμένο από στύλους που μπορεί να αποτελούν κίνδυνο στον
παρόδιο χώρο;
Όχι: Παρατηρείται πολλαπλή παρουσία στύλων Η/Φ επί των πεζοδρομίων, επί της
διαχωριστικής νησίδας μεταξύ οδού – ποδηλατοδρόμου (Χ.Θ. 0+000 μέχρι Χ.Θ.
1+750) και επί του ερείσματος σε όλο το μήκος της οδού και στα δύο ρεύματα
κυκλοφορίας, χωρίς να έχουν τοποθετηθεί τα απαραίτητα ΣΑΟ ανά περίπτωση. Έτσι,
δημιουργείται ένας από τους μεγαλύτερους κινδύνους στο οδικό τμήμα. Και αυτό, διότι
οι στύλοι αυτοί δεν είναι παραμορφώσιμου τύπου.

Εικόνα 5.4.1.6: Στύλοι Η/Φ επί πεζοδρομίων – ερείσματος – διαχωριστικής νησίδας δρόμου –
ποδηλατοδρόμου (Πηγή: Προσωπικό Αρχείο)
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4) Πρόκειται να χρησιμοποιηθούν παραμορφώσιμου τύπου στύλοι;
Όχι: Δε χρειάζεται να χρησιμοποιηθούν παραμορφώσιμου τύπου στύλοι, καθώς ο
πλευρικός χώρος επαρκεί για την τοποθέτηση τυπικών στύλων στις κατάλληλες θέσεις.
5) Φωτισμός περιβάλλοντος: έχουν ικανοποιηθεί πιθανές ειδικές ανάγκες
φωτισμού που προκαλούνται εξαιτίας του;
Όχι: Μπορεί ο φωτισμός περιβάλλοντος να μην προκαλεί προβλήματα και οι ειδικές
ανάγκες φωτισμού των ισόπεδων κόμβων να ικανοποιούνται, αλλά εντοπίζεται ένα
βασικό πρόβλημα. Πιο συγκεκριμένα, ειδικές ανάγκες φωτισμού εντοπίζονται σε όλους
τους κάθετους δρόμους και τις προσβάσεις ιδιοκτησιών, οι οποίες βρίσκονται απέναντι
από τα σημεία που έχουν τοποθετηθεί στύλοι Η/Φ. Μπορεί η επιφάνεια κυκλοφορίας
να καλύπτεται επαρκώς από αυτούς, αλλά όχημα που εισέρχεται στο οδικό τμήμα από
τις παραπάνω τοποθεσίες, γίνεται δύσκολα αντιληπτό.
6) Ο σχεδιασμός του φωτισμού είναι απαλλαγμένος από στοιχεία που μπορεί να
προκαλέσουν σύγχυση σε σχέση με τους φωτεινούς σηματοδότες ή τη σήμανση;
Ναι: Το σχέδιο και ο τρόπος που έχουν τοποθετηθεί οι στύλοι οδοφωτισμού στο εν
λόγω οδικό τμήμα είναι απλός και χωρίς σύνθετες εγκαταστάσεις. Για το λόγο αυτό,
δεν εντοπίζονται σημεία, όπου είναι πιθανή η πρόκληση σύγχυση στον οδηγό σε σχέση
με τη σήμανση (όπου υπάρχει) και τους φωτεινούς σηματοδότες στον ανισόπεδο κόμβο
της Αττικής Οδού.
7) Το έργο είναι απαλλαγμένο από περιοχές χωρίς φωτισμό;
Όχι: Όπως αναφέρθηκε και στο ερώτημα 5.4.1.1, στο οδικό τμήμα εντοπίζονται
αρκετές περιοχές με ανεπαρκή και, πολλές φορές, ανύπαρκτο φωτισμό, λόγω της
ύπαρξης κάθετων δρόμων, εισόδων/εξόδων ιδιοκτησιών και καλλιεργήσιμων εκτάσεων
χωρίς την απαραίτητη περίφραξη.
5.4.2 Γενικά θέματα σήμανσης
1) Έχουν τοποθετηθεί όλες οι απαραίτητες ρυθμιστικές, αναγγελίας κινδύνου και
πληροφοριακές πινακίδες; Είναι ευδιάκριτες και σαφείς;
Αναφορικά με τη σήμανση στο μελετώμενο οδικό τμήμα, τα προβλήματα που
εντοπίζονται είναι πολυάριθμα και καθιστούν το δρόμο ακατάλληλο για την
κυκλοφορία οχημάτων:
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•

Καμία πινακίδα για ενημέρωσης κίνησης εντός δρόμο με προτεραιότητα (Ρ-3),
καμία απαγόρευσης στάθμευσης (Ρ-40) και ελλιπείς ορίου ταχύτητας (Ρ-32 – η
πρώτη που συναντάται είναι στα 280 μ. από τον κυκλικό κόμβο στο τμήμα «Σπάτα Παιανία» και μετά από 50 μ. στο τμήμα «Παιανία - Σπάτα»).

Εικόνα 5.4.2.1: Πινακίδα κίνησης εντός δρόμου με προτεραιότητα Ρ-3 / Πινακίδα
απαγόρευσης στάθμευσης Ρ-40 / Πινακίδα επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας Ρ-32 (Πηγή:
sepptasafety.gr)

•

Κάθετοι αγροτικοί δρόμοι: Δεν θα έπρεπε να τοποθετείται σε τέτοιο είδος
δρόμους η πινακίδα Κ-28δ – δε θα έπρεπε να υπάρχει προειδοποιητικά πινακίδα
προτεραιότητας ότι ο οδηγός προσεγγίζει τέτοιο είδος δρόμου (οι δρόμοι αυτοί
θα έπρεπε να μην έχουν καν πρόσβαση στο μελετώμενο οδικό τμήμα).

Εικόνα 5.4.2.2: Αγροτικός δρόμος με πινακίδα Κ-28δ & παράδειγμα πινακίδας Κ-28δ
(ενδεικτικά Χ.Θ. 3+150) (Πηγή: Προσωπικό Αρχείο & shma.gr)
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•

Εγκάρσιες οδοί: Η πινακίδα STOP δεν επαρκεί, καθώς θα έπρεπε να
συνοδεύεται με πινακίδα υποχρεωτικής δεξιάς στροφής (Ρ-50δ).

Εικόνα 5.4.2.3: Κάθετοι δρόμοι με ανεπαρκή κάθετη σήμανση (Χ.Θ. 2+750 & Χ.Θ. 2+450)
(Πηγή: Προσωπικό Αρχείο)

•

Έξοδοι ιδιοκτησιών: Ανυπαρξία προειδοποιητικών πινακίδων υποχρεωτικής
δεξιάς στροφής, ώστε τα οχήματα να απαγορεύεται να διασχίζουν κάθετα το
οδόστρωμα, όταν ο άξονας είναι κλειστός (σε κάθε πρόσβαση εργοστασίων να
υπήρχε Ρ-50δ).

Εικόνα 5.4.2.4: Περιπτώσεις ανεπαρκούς σήμανσης σε προσβάσεις ιδιοκτησιών (ενδεικτικά
Χ.Θ. 2+420 & Χ.Θ. 3+070 & Χ.Θ. 0+945) (Πηγή: Προσωπικό Αρχείο)
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•

Περίπτωση διπλής διακεκομμένης γραμμής κεντρικού άξονα: Έλλειψη κάθετης
σήμανσης, ώστε να απαγορεύεται στον κινούμενο στο αντίθετο ρεύμα
κυκλοφορίας να πραγματοποιήσει αριστερή στροφή (Ρ-27), ώστε να εισέλθει
στην εκάστοτε εγκάρσια οδό ή ιδιοκτησία.

Εικόνα 5.4.2.5: Ανεπάρκεια σήμανσης για απαγόρευση αριστερής στροφής από αντίθετο
ρεύμα κυκλοφορίας (σε όλο το μήκος του οδικού τμήματος) (Πηγή: Προσωπικό Αρχείο &
sepptasafety.gr)

•

Καμπύλες: Καμία πινακίδα στροφής (Κ-1δ) και για ενημέρωση πιθανής
επικινδυνότητας (Κ-25) – θα έπρεπε να υπάρχει και μείωση ορίου ταχύτητας
στα 50 χλμ/ώρα, αλλά παραμένει στα 70 χλμ/ώρα.

Εικόνα 5.4.2.6: Ανεπάρκεια σήμανσης σε καμπύλες (Χ.Θ. 2+745) (Πηγή: Προσωπικό Αρχείο
& el.wikipedia.org & shma.gr)
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•

Θέσεις στάθμευσης/είσοδοι σε ιδιοκτησίες πάνω σε καμπύλες, όπου δεν υπάρχει
ούτε σε αυτή την περίπτωση προειδοποιητική πινακίδα κινδύνου.

Εικόνα 5.4.2.7: Ανεπάρκεια σήμανσης σε περίπτωση εισόδου σε χώρο στάθμευσης (πιθανή
κατάληψή του από όχημα) επί καμπύλης (Χ.Θ. 2+500) (Πηγή: Προσωπικό Αρχείο & shma.gr)

•

Περίπτωση, όπου πινακίδα STOP έχει στραφεί προς λάθος κατεύθυνση και
δημιουργείται σύγχυση στους οδηγούς.

Εικόνα 5.4.2.8: Πινακίδα STOP προς λανθασμένη κατεύθυνση (Χ.Θ. 2+920) (Πηγή:
Προσωπικό Αρχείο & praktiker.gr)
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•

Ποδηλατόδρομος «Αττική Οδός – Παιανία» (Χ.Θ. 0+000 μέχρι Χ.Θ. 1+750):
έλλειψη πινακίδας ύπαρξης ποδηλατοδρόμου – έλλειψη ειδικού χρωματισμού
οδοστρώματος – έλλειψη Ρ-66 σε κάθε κάθετο δρόμο ή ιδιοκτησία για
ενημέρωση ότι ο ποδηλατόδρομος συνεχίζεται – έλλειψη πινακίδων
απαγόρευσης στάθμευσης (Ρ-40).

Εικόνα 5.4.2.9: Ανεπάρκεια σήμανσης ποδηλατοδρόμου (Χ.Θ. 0+000 μέχρι Χ.Θ. 1+750)
(Πηγή: Προσωπικό Αρχείο & shma.gr & sepptasafety.gr)

2) Χρησιμοποιείται η σωστή για κάθε περίπτωση πινακίδα; Είναι απαραίτητη
κάθε πινακίδα που έχει τοποθετηθεί;
Αναλύθηκε στο 5.4.2 (1).
3) Είναι όλες οι πινακίδες κατάλληλες για όλες τις πιθανές συνθήκες (π.χ. κατά τη
μέρα/νύχτα, υπό βροχή/ ομίχλη, κατά την ανατολή/δύση του ήλιου, υπό φως
προερχόμενο από αντίθετα κινούμενα οχήματα, υπό ελλιπή φωτισμό);
Όχι: Στην πλειοψηφία τους, οι όποιες πληροφοριακές – ρυθμιστικές πινακίδες έχουν
χρησιμοποιηθεί στο τμήμα φωτίζονται επαρκώς και είναι κατάλληλες για όλες τις
πιθανές συνθήκες της περιοχής (μέρα/νύχτα, βροχή, ανατολή/δύση ηλίου, αντίθετα
κινούμενα οχήματα). Όμως, στο τμήμα «Αττική Οδός - Σπάτα», ο μηδενικός
οδοφωτισμός δημιουργεί μεγάλη δυσκολία διάκρισης των πινακίδων από τον οδηγό και
ο μόνος τρόπος να τις εντοπίσει είναι η αντανάκλασή τους από τα φώτα του οχήματος
(πολύ συχνά παρατηρήθηκε η χρήση της «μεγάλης σκάλας» από τους οδηγούς).
4) Εάν υπάρχουν περιορισμοί που αφορούν σε συγκεκριμένο τύπο οχημάτων,
ενημερώνονται έγκαιρα οι οδηγοί;
Δεν υπάρχουν περιορισμοί που αφορούν σε συγκεκριμένο τύπο οχήματος.
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5) Εάν υπάρχουν περιορισμοί που αφορούν σε συγκεκριμένο τύπο οχημάτων,
ενημερώνονται οι οδηγοί για πιθανές εναλλακτικές διαδρομές;
Δεν υπάρχουν περιορισμοί που αφορούν σε συγκεκριμένο τύπο οχήματος.
5.4.3 Αναγνωρισιμότητα πινακίδων
1) Οι πινακίδες είναι ικανοποιητικές, τόσο κατά την ημέρα όσο και κατά τη νύχτα,
ως προς την ορατότητα και:
τη σαφήνεια του μηνύματός τους; / την
αναγνωσιμότητά από την απαιτούμενη απόσταση;
Όχι: Βέβαια, η παντελής έλλειψη έγκαιρης σαφήνειας και αναγνωσιμότητας των
πινακίδων στο τμήμα «Αττική Οδός - Σπάτα» δεν προκαλείται από την
ακαταλληλότητα των ίδιων των πινακίδων. Το πρόβλημα αυτό, προφανώς, προκαλείται
από το μηδενικό οδοφωτισμό (τοποθετημένοι στύλοι φωτισμού που δε λειτουργούν).

Εικόνα 5.4.3.1: Απόσταση πρώτης αντίληψης ύπαρξης πινακίδας σήμανσης (με μηδενικό
οδοφωτισμό) (Πηγή: Προσωπικό Αρχείο)

2) Υπάρχει επαρκής αντανακλαστικότητα ή φωτισμός των πινακίδων;
Όχι: Η αντανακλαστικότητα των πινακίδων είναι επαρκής (ίδιου τύπου πινακίδες έχουν
τοποθετηθεί στο τμήμα «Αττική Οδός - Παιανία» - όπου ο φωτισμός είναι επαρκής –
και δεν υπάρχει πρόβλημα), αλλά εφόσον στο τμήμα «Αττική Οδός - Σπάτα» ο
οδοφωτισμός είναι κυριολεκτικά ανύπαρκτος, οι πινακίδες σήμανσης γίνονται
δυσκολότερα αντιληπτές.

Εικόνα 5.4.3.2: Παράδειγμα αντανακλαστικότητας πινακίδας σήμανσης (με μηδενικό
οδοφωτισμό) (Πηγή: Προσωπικό Αρχείο)
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3) Αποφεύγεται η δυσκολία εντοπισμού των πινακίδων εξαιτίας του περιβάλλοντος
ή άλλων κοντινών εμποδίων;
Ναι: Τουλάχιστον ο περιβάλλοντας χώρος και η υφιστάμενη βλάστηση δεν αποτελούν
εμπόδιο για τον εντοπισμό τω πινακίδων σήμανσης.
4) Αποφεύγεται η σύγχυση των οδηγών λόγω μεγάλου αριθμού πινακίδων;
Όχι: Εντοπίζεται ένα σημείο στην είσοδο της Αττικής Οδού στο μελετώμενο οδικό
τμήμα, στο ρεύμα προς Παιανία, όπου ο αριθμός των διαφημιστικών πινακίδων μπορεί
να προκαλέσει σύγχυση στον οδηγό.

Εικόνα 5.4.3.3: Συγκέντρωση διαφημιστικών πινακίδων ως πηγή σύγχυσης (Χ.Θ. 1+905)
(Πηγή: Προσωπικό Αρχείο)

5.4.4 Μέσα στήριξης πινακίδων
1) Τα στηρίγματα των πινακίδων βρίσκονται εκτός της ελεύθερης ζώνης;
Όχι: Τα στηρίγματα των πληροφοριακών πινακίδων βρίσκονται σε αποστάσεις που
αποτελούν πηγές κινδύνου για τα διερχόμενα οχήματα. Παράλληλα, κανένα από αυτά
δεν είναι παραμορφώσιμου τύπου, αλλά τουλάχιστον κάποια από αυτά βρίσκονται πίσω
από ΣΑΟ.
2) Αν όχι, είναι αυτά: παραμορφώσιμου τύπου; / τοποθετημένα πίσω από στηθαία
ασφαλείας;
Αναλύθηκε στο 5.4.4 (1).
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5.5 Οριζόντια σήμανση
5.5.1 Γενικά θέματα
1) Η οριζόντια σήμανση είναι: η κατάλληλη για τον λειτουργικό χαρακτήρα της
οδού; / ομοιογενής σε όλο το μήκος της οδού; / κατάλληλη για όλες τις πιθανές
συνθήκες (π.χ. κατά τη μέρα/νύχτα, υπό βροχή/ ομίχλη, κατά την ανατολή/δύση
του ήλιου, υπό φως προερχόμενο από αντίθετα κινούμενα οχήματα, υπό ελλιπή
φωτισμό);
Όχι: Βάσει ΟΜΟΕ-ΙΚ, τα είδη διαμηκών διαγραμμίσεων που χρησιμοποιούνται στο
μελετώμενο οδικό τμήμα είναι48:
•

(6) Διακεκομμένη πλατιά γραμμή Γ/Δ = 1:1 με λειτουργία: «οριοθέτηση
διερχόμενης κυκλοφορίας» και εφαρμογή: «εξωτερική οριογραμμή
κυκλοφορίας διερχόμενων λωρίδων σε θέσεις προσβάσεων εγκάρσιων οδών (σε
περιοχές κόμβων)». Στην περίπτωση αυτή, το πρόβλημα είναι ότι το είδος αυτό
γραμμής έχει εφαρμοστεί και για εγκάρσιους δρόμους που δεν αποτελούν μέρος
κόμβου. Όμως, δε φαίνεται να υπάρχει άλλη επιλογή, καθώς οι ΟΜΟΕ-ΙΚ δεν
αναφέρει αντίστοιχο τύπο διαγράμμισης για το είδος αυτό δρόμου. Επομένως,
δε είναι ξεκάθαρο αν αποτελεί λάθος ή παράλειψη της οδηγίας.

Εικόνα 5.5.1.1: Διακεκομμένη πλατιά γραμμή Γ/Δ = 1:1 (ενδεικτικά Χ.Θ. 0+670
προσεγγίζοντας ισόπεδο κόμβο & Χ.Θ. 1+115 σε εγκάρσια οδό) (Πηγή: Οδηγίες Μελετών
Οδικών Έργων (ΟΜΟΕ) – Τεύχος 10 – Μέρος 1: Ισόπεδοι Κόμβοι & Προσωπικό Αρχείο)

Το συγκεκριμένο τμήμα κειμένου βασίστηκε στις Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων της
Διεύθυνσης Μελετών Έργων Οδοποιίας (ΥΠΥΜΕΔΙ) του 2011 – Τεύχος 10: Ισόπεδοι Κόμβοι
(ΟΜΟΕ-ΙΚ).
48
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•

(9) Διπλή γραμμή, αποτελούμενη από δύο συνεχόμενες στενές γραμμές με
λειτουργία: «διαχωρισμός λωρίδων αντίθετης κατεύθυνσης που δεν επιτρέπει
την υπέρβασή της από καμία κατεύθυνση» και εφαρμογή: «σε ιδιαίτερα
επικίνδυνες θέσεις, όπου επιβάλλεται απαγόρευση προσπέρασης και στις δύο
κατευθύνσεις». Το είδος αυτό διαγράμμισης έχει εφαρμοστεί στο μεγαλύτερο
μήκος του μελετώμενο οδικού τμήματος, λόγω της αλλεπάλληλης ύπαρξης
εγκάρσιων οδών και ιδιοκτησιών.

Εικόνα 5.5.1.2: Διπλή γραμμή, αποτελούμενη από δύο συνεχόμενες στενές γραμμές
(ενδεικτικά Χ.Θ. 1+060) (Πηγή: Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων (ΟΜΟΕ) – Τεύχος 10 –
Μέρος 1: Ισόπεδοι Κόμβοι & Προσωπικό Αρχείο)

•

Διπλή γραμμή, αποτελούμενη από δύο διακεκομμένες: Το είδος αυτό δεν
περιλαμβάνεται στις ΟΜΟΕ-ΙΚ και έχει εφαρμοστεί επανειλημμένα στο οδικό
τμήμα, σε περιπτώσεις εγκάρσιων οδών. Και αυτό, ώστε να επιτρέπεται η
διάσχιση του οδοστρώματος προς το απέναντι ρεύμα κυκλοφορίας από όχημα
που εισέρχεται στην «Αγ. Θωμά» από εγκάρσιο δρόμο ή ιδιοκτησία και η
αντίστοιχη διάσχιση οχήματος που κάνει παράνομη αριστερή στροφή για να
εξέλθει από την «Αγ. Θωμά» προς τον απέναντι εγκάρσιο δρόμο ή ιδιοκτησία.
Βέβαια, αυτό αποτελεί και μια βασική παράλειψη της κάθετης σήμανσης
(αναλύεται στο κεφάλαιο 5.4), καθώς δεν έχουν τοποθετηθεί πινακίδες
απαγόρευσης αριστερής στροφής (Ρ-27) επί του οδικού τμήματος και
υποχρεωτικής δεξιάς στροφής (Ρ-50δ) στις εγκάρσιες οδούς εκτός κόμβων. Να
σημειωθεί ότι υπάρχει περίπτωση (ιδιοκτησία Χ.Θ. 1+640), όπου ο κεντρικός
άξονας φαίνεται πως ήταν αρχικά κλειστός, αλλά με «κάποιον» τρόπο
μετατράπηκε σε διπλή διακεκομμένη γραμμή.
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Εικόνα 5.5.1.3: Διπλή γραμμή, αποτελούμενη από δύο διακεκομμένες (ενδεικτικά Χ.Θ. 1+120
& Χ.Θ. 1+640) (Πηγή: Προσωπικό Αρχείο)

Όσον αφορά στην ομοιογένεια, σε γενικές γραμμές, σε όλο το μήκος του
δρόμου η οριζόντια σήμανση έχει το κοινό χαρακτηριστικό της ελλιπούς συντήρησης.
Υπάρχουν, όμως, μερικά τμήματα, όπου και το οδόστρωμα φαίνεται να είναι
συγκριτικά πιο νέο, στα οποία η διαγράμμιση είναι πιο έντονη και πιο εύκολα ορατή.
Τέλος, αναφορικά με την καταλληλότητα σε κάθε πιθανή συνθήκη, υπογραμμίζεται
πως στο τμήμα «Αττική Οδός - Σπάτα», όπου ο οδοφωτισμός είναι μηδενικός
(κεφάλαιο 5.4.1), η οριζόντια σήμανση γίνεται ορατή μέχρι το σημείο, το οποίο
φωτίζεται από τους προβολείς του οχήματος (κατά τις νυχτερινές ώρες). Άρα, πέραν
του προφανούς ζητήματος φωτισμού, υπάρχουν ζητήματα και αντανακλαστικότητας.
2) Έχει αποφευχθεί η χρήση υπερβολικής οριζόντιας σήμανσης (π.χ. μη
απαραίτητα βέλη στρέφουσας κυκλοφορίας κ.λπ.);
Όχι: Αν μπορεί να θεωρηθεί ως υπερβολή, στο ύψος δύο ορισμένων ιδιοκτησιών, ο
κεντρικός άξονας ξαφνικά ανοίγει με διακεκομμένη διαγράμμιση (σε συνδυασμό με την
οριογραμμή του οδοστρώματος). Με τον τρόπο αυτό, επιτρέπεται η ανενόχλητη κίνηση
οχημάτων προς πάσα κατεύθυνση (ακόμα και κάθετη διάσχιση οδοστρώματος) χωρίς
λωρίδα εισόδου/εξόδου και χωρίς καμία προειδοποιητική πινακίδα ή πινακίδα STOP
στις εισόδους/εξόδους αυτές. Αυτή η άκρως επικίνδυνη κατάσταση έχει προκύψει
ουσιαστικά από παρανομία, καθώς ο κεντρικός άξονας αρχικά φαίνεται να ήταν όντως
κλειστός, αλλά «κάποιος» τον μετέτρεψε σε διακεκομμένο.
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Εικόνα 5.5.1.4: «Υπερβολή» - Μετατροπή κεντρικού άξονα από κλειστό σε διακεκομμένο
(Χ.Θ. 1+655 & Χ.Θ. 1+485) (Πηγή: Προσωπικό Αρχείο)

Extra1) Χωρίς η διαγράμμιση της οριογραμμής του οδοστρώματος να είναι
διακεκομμένη και χωρίς καμία σήμανση, η διαχωριστική νησίδα μεταξύ δρόμου και
ποδηλατοδρόμου «κατεβαίνει», ώστε να γίνεται πρόσβαση οχημάτων στις ιδιοκτησίες.
Να σημειωθεί ότι πρόκειται για σημεία, όπου το όριο ταχύτητας είναι 70 χλμ/ώρα.

Εικόνα 5.5.1.5: Απροειδοποίητη μετατροπή νησίδας σε επίπεδο 0 (ενδεικτικά Χ.Θ. 1+695)
(Πηγή: Προσωπικό Αρχείο)

Extra2) Υπάρχουν προσβάσεις ιδιοκτησιών, όπου η οριογραμμή του οδοστρώματος δεν
έχει γίνει διακεκομμένη. Άρα, πρακτικά, κανένα όχημα δεν μπορεί να βγει ή να μπει
από το δρόμο.

100
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
09/01/2023 00:56:08 EET - 3.92.22.77

Εικόνα 5.5.1.6: Ανυπαρξία διακεκομμένου ορίου οδοστρώματος σε προσβάσεις ιδιοκτησιών
(ενδεικτικά Χ.Θ. 0+820 & Χ.Θ. 0+945) (Πηγή: Προσωπικό Αρχείο)

5.5.2 Λωρίδες καθοδήγησης
1) Έχουν τοποθετηθεί όλες οι απαραίτητες διαγραμμίσεις; Αν όχι, υπάρχει
επαρκής καθοδήγηση των οδηγών;
Όχι: Η μη επάρκεια των διαγραμμίσεων έγκειται στο γεγονός ότι υπάρχουν αρκετοί
αγροτικοί δρόμοι (κυρίως μεταξύ Αττικής Οδού και Σπάτων) και κάποιες ιδιοκτησίες,
όπου η διαγράμμιση δεν έχει γίνει σε διακεκομμένη μορφή, ώστε να επιτρέπεται η
είσοδος/έξοδος. Πέρα από αυτό, ακόμα και στους διάφορους ισόπεδους κόμβους και
στον ανισόπεδο της Αττικής Οδού, παρέχεται επαρκής καθοδήγηση στους οδηγούς, με
τα προβλήματα βέβαια που θα αναφερθούν παρακάτω.

Εικόνα 5.5.2.1: Ανυπαρξία διακεκομμένου ορίου οδοστρώματος σε κάθετους δρόμους
(ενδεικτικά Χ.Θ. 2+670 & Χ.Θ. 2+555) (Πηγή: Προσωπικό Αρχείο)
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2) Έχουν τοποθετηθεί αντανακλαστικά στοιχεία στο οδόστρωμα, όπου είναι
απαραίτητο;
Όχι: Δεν έχει τοποθετηθεί κανένα αντανακλαστικό στοιχείο στο οδόστρωμα της
μελετώμενης οδού, στοιχείο που κρίνεται απαραίτητο, λόγω κυρίως του μηδενικού
φωτισμού της επιφάνειας κυκλοφορίας στο τμήμα «Αττική Οδός - Σπάτα», αν δεν
ενεργοποιηθούν οι ήδη εγκατεστημένοι στύλοι φωτισμού.
3) Όπου υπάρχουν αντανακλαστικά στοιχεία στο οδόστρωμα, έχουν τοποθετηθεί
σωστά, έχουν σωστό χρώμα και είναι σε καλή κατάσταση;
Όχι: Δεν υπάρχει κανένα αντανακλαστικό στοιχείο στο οδόστρωμα, όπως
προαναφέρθηκε.
4) Έχουν τοποθετηθεί ακουστικές λωρίδες καθοδήγησης, όπου είναι απαραίτητο;
Όχι: Το γεγονός ότι μεταξύ των δύο ρευμάτων κυκλοφορίας δεν υπάρχει διαχωριστική
νησίδα και ότι ο φωτισμός δεν είναι επαρκής, κάνει πιο επιτακτική την ανάγκη χρήσης
ακουστικών λωρίδων καθοδήγησης.
5) Η διαγράμμιση της οδού είναι σε καλή κατάσταση;
Όχι: Πέρα από μερικά τμήματα, όπου έχει γίνει συντήρηση του οδοστρώματος σχετικά
πρόσφατα και κατ’ επέκταση και της διαγράμμισης, στο υπόλοιπο οδικό τμήμα η
διαγράμμιση είναι ξεθωριασμένη και δύσκολα ορατή, κυρίως μετά την πτώση του
ήλιου. (+ τα προβλήματα που αναφέρθηκα στο υποκεφάλαιο 5.1.5)

Εικόνα 5.5.2.2: Σημεία με νέα/παλαιά διαγράμμιση (ενδεικτικά Χ.Θ. 3+305 & Χ.Θ.3+425)
(Πηγή: Προσωπικό Αρχείο)
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Εικόνα 5.5.2.3: Σημείο με ύπαρξη νέας επί παλαιάς διαγράμμισης (Χ.Θ. 3+900) (Πηγή:
Προσωπικό Αρχείο)

6) Οι διαγράμμιση έχει επαρκή χρωματική αντίθεση με την επιφάνεια του
οδοστρώματος;
Όχι: Καθώς στο μεγαλύτερο τμήμα του δρόμου, η επιφάνεια του οδοστρώματος έχει
υποστεί σημαντική γήρανση, η ξεθωριασμένη και ασυντήρητη διαγράμμιση σχεδόν
ταυτίζεται χρωματικά με το οδόστρωμα.
5.5.3 Οριοδείκτες και αντανακλαστικά στοιχεία
Δεν υπάρχουν οριοδείκτες και αντανακλαστικά στοιχεία στο μελετώμενο οδικό τμήμα.
5.5.4 Σήμανση καμπύλων και οπτική καθοδήγηση
1) Έχουν τοποθετηθεί πινακίδες σήμανσης επικίνδυνων καμπύλων και πινακίδες
ορίων ταχύτητας όπου είναι απαραίτητο;
Όχι: Αναλύεται στο 5.4.2
2) Οι πινακίδες ορίων ταχύτητας είναι συνεπείς σε όλο το μήκος της οδού;
Όχι: Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα αισθητό στο τμήμα Σπάτων – Αττικής Οδού, όπου,
κινούμενος στο ρεύμα προς Αττική Οδό, ο οδηγός διανύει μια αρκετά μεγάλη
απόσταση (περίπου 300 μ.) χωρίς πινακίδα ορίου ταχύτητας, δίχως να γνωρίζει
πρακτικά πως να κινηθεί. Έτσι, λόγω του ότι υπάρχουν πολυάριθμοι κάθετοι δρόμοι και
παράπλευρες ιδιοκτησίες, από τις οποίες ο οδηγός μπορεί να εισέλθει στον εν λόγω
δρόμο και να εξέλθει από αυτόν, χωρίς καν να έχει συναντήσει κάποιον περιορισμό
ταχύτητας. Στο τμήμα Αττικής Οδού – Παιανίας δεν επικρατεί η ίδια κατάσταση, με
λίγο πιο συχνή τοποθέτηση πινακίδων ορίου ταχύτητας, αλλά αυτό δε σημαίνει ότι δεν
υπάρχει πρόβλημα.
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3) Οι πινακίδες έχουν τοποθετηθεί στα σωστά σημεία σε σχέση με τις καμπύλες
(π.χ. όχι σε μεγάλη απόσταση από την αρχή της καμπύλης);
Όχι: Δεν απαιτείται, καθώς δεν εντοπίστηκαν επικίνδυνες καμπύλες στο μελετώμενο
οδικό τμήμα και όλες βρίσκονται εντός των επιτρεπόμενων ορίων βάσει ΟΜΟΕ-Χ.
4) Οι πινακίδες είναι αρκετά μεγάλες;
Ναι: Για τις συνθήκες ορατότητας που επικρατούν στο οδικό τμήμα, οι πινακίδες ορίου
ταχύτητας είναι σε επαρκές μέγεθος, αντιμετωπίζοντας προβλήματα κατά τις νυχτερινές
ώρες (ανεπαρκώς ορατές). Τα προβλήματα αυτά, όμως, δεν αντιμετωπίζονται με
αύξηση του μεγέθους πινακίδας.
5) Έχουν τοποθετηθεί κατευθυντήριες πινακίδες (Π-75) όπου είναι απαραίτητο;
Δεν αφορά στο μελετώμενο οδικό τμήμα.
6) Οι πινακίδες Π-75 έχουν τοποθετηθεί με τρόπο που να καθοδηγούν τους οδηγούς
σε όλο το μήκος της καμπύλης;
Δεν αφορά στο μελετώμενο οδικό τμήμα.
7) Οι πινακίδες Π-75 έχουν το κατάλληλο μέγεθος;
Δεν αφορά στο μελετώμενο οδικό τμήμα.
8) Οι πινακίδες Π-75 χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την επισήμανση
επικίνδυνων καμπύλων (π.χ. όχι για την επισήμανση νησίδων κ.λπ.);
Δεν αφορά στο μελετώμενο οδικό τμήμα.

5.6 Στηθαία ασφαλείας και ελεύθερες ζώνες
Για την επιλογή των κατάλληλων ΣΑΟ για τη θωράκιση των εμποδίων που
εντοπίστηκαν, ακολουθήθηκε μια συγκεκριμένη διαδικασία. Αρχικά, εντοπίστηκαν όλα
τα πιθανά εμπόδια για τα διερχόμενα οχήματα και εκτιμήθηκε η απόστασή τους από
την οριογραμμή του οδοστρώματος και της υψομετρικής τους διαφοράς από το επίπεδο
του οδοστρώματος, μέσω των καταγεγραμμένων βίντεο, φωτογραφιών και Google
Earth. Παράλληλα, για κάθε εμπόδιο, έγινε αντιστοίχιση σε κατηγορία κινδύνου μεταξύ
Κ1 και Κ4. Με βάση τα στοιχεία αυτά, εκτιμήθηκαν και οι κρίσιμες αποστάσεις Α/ΑΕ,
χρησιμοποιώντας το αντίστοιχο διάγραμμα για επιτρεπόμενες ταχύτητες μεταξύ 60 και
70 χλμ/ώρα. Προφανώς, σε κάθε περίπτωση εμπεριέχεται κάποιο πιθανό σφάλμα
προσδιορισμού θέσης και αποστάσεων.
Στη συνέχεια, εφόσον στα τμήματα της οδού που θα γίνει χρήση ΣΑΟ, ισχύουν
Vεπιτρ=70 χλμ/ώρα, ΜΗΚ > 3000 οχ/24h & ΜΗΚ(ΒΟ) > 500 οχ/24h, προσδιορίζεται
η απαιτούμενη ικανότητα συγκράτησης για κάθε περίπτωση. Αμέσως μετά, επιλέγεται
το κατάλληλο λειτουργικό πλάτος του ΣΑΟ, τα απαιτούμενα μήκη εφαρμογής L2
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πριν/μετά από κάθε εμπόδιο και εξετάστηκε η δυνατότητα ομαδοποίησης κάποιων εξ
αυτών ή επιλογής κάποιας συναρμογής διαφορετικών τύπων ΣΑΟ. Τα σημεία, στα
οποία εντοπίστηκε το μεγαλύτερο πρόβλημα, ήταν οι προσβάσεις πολλών ιδιοκτησιών
και οι αλλεπάλληλες εγκάρσιες οδοί εκτός μορφής ισόπεδων κόμβων. Για τις
περιπτώσεις αυτές, έγινε προσπάθεια να επιτευχθεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μήκος
εφαρμογής πριν/μετά από τα εντοπισμένα εμπόδια για την ικανοποίηση κατά το
δυνατόν των απαιτούμενων μηκών L2. Τέλος, αφού το μεγαλύτερο ποσοστό των
υφιστάμενων στηθαίων ασφαλείας κρίνεται ως ακατάλληλο βάσει ΕΝ-1317, κρίθηκε
απαραίτητη η αντικατάστασή τους και όχι η συναρμογή τους με κάποια νέα.
Προκειμένου να γίνει τελική επιλογή, πραγματοποιήθηκε αναζήτηση στα
προϊόντα τριών (3) προμηθευτών στηθαίων ασφαλείας: την εταιρεία Volkmann &
Rossbach GmbH & Co, την εταιρεία Fracasso SpA και την εταιρεία Marcegaglia.
Τελικά, τα παρακάτω επιλεγμένα ΣΑΟ Η προμηθεύονται εκ των εταιρειών Volkmann
& Rossbach GmbH & Co και Fracasso SpA.
5.6.1 Κατεύθυνση «Σπάτα – Παιανία»
(Σημειώνεται ότι η χιλιομέτρηση γίνεται με αρχή 4+000 και πέρας 0+000)
1. Δέντρα (με διάμετρο κορμού μεγαλύτερη των 8 εκ.), στύλοι Η/Φ, συρματόπλεγμα
Κ3-Κ4, με μικρότερο ΑΕ = 4,3 μ - για Νέο ΣΑΟ (1) – και με μικρότερο ΑΕ = 2,6 μ
– για Νέο ΣΑΟ (2) (σημειακά από Χ.Θ. 3+456 μέχρι Χ.Θ. 3+418) → Νέο ΣΑΟ (1)
(για Κ3-Κ4 εμπόδια, Ν2, W8, L2=80μ, μήκος ΣΑΟ: Χ.Θ. 3+456 μέχρι Χ.Θ.
3+400 – 56 μ), ξεκινώντας καλύπτοντας και τον κάθετο δρόμο «Φίνος Φιλμ» σε
μήκος μέχρι και 80μ προ πρώτου εμποδίου (Χ.Θ. 3+456) και μέχρι και το τοιχίο της
επόμενης ιδιοκτησίας (Χ.Θ. 3+398) & Νέο ΣΑΟ (2) (για Κ3-Κ4 εμπόδια, Ν2, W6,
L2=80μ, μήκος ΣΑΟ: Χ.Θ. 3+385 μέχρι Χ.Θ. 3+075 – 570 μ) μετά από τοιχίο
ιδιοκτησίας (Χ.Θ. 3+385) μέχρι και 80 μέτρα μετά το στύλο σε Χ.Θ. 3+095
(συμβάλλοντας και στο κλείσιμο κάθετου αγροτικού δρόμου) – δεν εξασφαλίζεται
το L2 προ/μετά εμποδίου για όλες τις περιπτώσεις → Νέο ΣΑΟ (1): (FR) N2-W7A (B29711) με απολήξεις μήκους 12 μ σε αρχή και τέλος ΣΑΟ (FR – 3n32840)
& Νέο ΣΑΟ (2): (FR) N2-W6-A (B22435) με απολήξεις μήκους 12 μ σε αρχή
και τέλος ΣΑΟ (FR – 3n32840)
2. Πρανές επιχώματος σχεδόν κάθετης κλίσης Κ4 (Χ.Θ. 2+785 μέχρι Χ.Θ. 2+675) →
Υφιστάμενο ΣΑΟ (μήκος ΣΑΟ: Χ.Θ. 2+785 μέχρι Χ.Θ. 2+670 - 105 μ – ανεπαρκές,
αφού έπρεπε L2=80 μ) → Ύπαρξη και Φρεατίου Κ4 με ύψος που συνιστά εμπόδιο
πάνω από οδόστρωμα με ΑΕ = 1,6 μ (Χ.Θ. 2+795) → Νέο ΣΑΟ (αντικατάσταση
υφιστάμενου ΣΑΟ – για Κ4 εμπόδια, Ν2, W3, L2=80μ, μήκος ΣΑΟ: Χ.Θ. 2+875
μέχρι Χ.Θ.2+620– 255 μ) για 80 μ πριν από το εμπόδιο και μέχρι την επόμενη
ιδιοκτησία (Χ.Θ. 2+620) για μήκος 160 μ → (V&R) N2-W3-A (EasyRail XS 2.00)
με απολήξεις μήκους 12 μ σε αρχή και τέλος ΣΑΟ (V&R – EasyRail P2) – Με
την αλλαγή αυτή, ικανοποιείται:
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o μερικώς (60μ από τα απαιτούμενα 80μ) το L2 μετά εμποδίου για τα πρανή
επιχωμάτων με απότομη κλίση (από Χ.Θ. 2+785 μέχρι Χ.Θ.2+690)
o όχι το L2 (ανέφικτο) για το τεχνικό απορροής υδάτων (Χ.Θ. 2+710)
o η κατάργηση πρόσβασης αγροτικού δρόμου (Χ.Θ. 2+665) επί Αγ. Θωμά.

Εικόνα 5.6.1: Εμπόδιο Κ4 – Φρεάτιο με ύψος εμποδίου (Χ.Θ. 2+795 προς Παιανία) (Πηγή:
Προσωπικό Αρχείο)

3. Ξύλινοι στύλοι Η/Φ είναι περίπου στα 4,5 με 5 μ., άρα δεν είναι εμπόδια (Χ.Θ.
2+590 μέχρι 2+520)→ Απομάκρυνση και μεταφύτευση για οποιοδήποτε δέντρο σε
απόσταση < 4,5 μ.
4. Στύλος Η/Φ Κ3 με ΑΕ = 4,1 μ (Χ.Θ. 2+520) → Νέο ΣΑΟ (για Κ3 εμπόδια, Ν2,
W8, L2=8Ομ, μήκος ΣΑΟ: Χ.Θ. 2+600 μέχρι Χ.Θ. 2+495– 105 μ), όπου το L2
προ εμποδίου ικανοποιείται κανονικά, αλλά μετά είναι ανέφικτο, και τοποθετείται
τουλάχιστον μέχρι επόμενη ιδιοκτησία (Χ.Θ. 2+495) – Κλείσιμο κάθετου αγροτικού
δρόμου (Χ.Θ. 2+580) → (FR) N2-W7-A (B29711) με απολήξεις μήκους 12 μ σε
αρχή και τέλος ΣΑΟ (FR – 3n32840).

Εικόνα 5.6.2: Εμπόδιο Κ3 – Στύλος Η/Φ (Χ.Θ. 2+520 προς Παιανία) (Πηγή: Προσωπικό
Αρχείο)

5. Απομάκρυνση όλων των παράπλευρων δέντρων απόστασης < 4,5 μ. από
οριογραμμής οδοστρώματος από Χ.Θ. 2+495 μέχρι Χ.Θ. 2+415
6. Πληροφοριακή πινακίδα Αττικής Οδού Κ3 με ΑΕ = 3,2 μ (Χ.Θ. 2+305) και στύλος
Η/Φ Κ3 με ΑΕ = 2,3 μ (Χ.Θ. 2+320) → Υφιστάμενο ΣΑΟ (για Κ3-Κ4 εμπόδια,
μήκος ΣΑΟ: Χ.Θ. 2+320 μέχρι Χ.Θ. 2+295 – 25 μ – ανεπαρκές, αφού έπρεπε
L2=80 μ) → Νέο ΣΑΟ (αντικατάσταση υφιστάμενου ΣΑΟ – για Κ3-Κ4
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εμπόδια, Ν2, W5, L2=80 μ, μήκος ΣΑΟ: Χ.Θ. 2+395 μέχρι Χ.Θ. 2+175 – 220 μ),
μέχρι και την είσοδο της προηγούμενης ιδιοκτησίας (Χ.Θ. 2+400), για την κάλυψη
των 67 μ από τα 80 απαιτούμενα μέτρα L2 προ εμποδίου (θα καλυφθεί και τοιχίο
ιδιοκτησίας Η1, αλλά δεν έχει νόημα να τοποθετηθεί ισχυρότερο ΣΑΟ από Ν2,
αφού είναι ανέφικτα τα L2 για τη σωστή κάλυψή του) και θα συνεχίσει για 80 μ
εντός καμπύλης στον ισόπεδο κόμβο «ΚΔΚ» (Χ.Θ. 2+175) → (V&R) N2-W5-A
(EasyRail 6.00) με απολήξεις μήκους 12 μ σε αρχή και τέλος ΣΑΟ (V&R –
EasyRail P2) – Θα παραμείνουν εμπόδια προς το τέλος του ΣΑΟ, για τα οποία δε
γίνεται να ικανοποιηθεί το L2 μετά εμποδίου → Περιλαμβάνεται και ο αποκλεισμός
της πρόσβασης σε παράπλευρη οδό στη Χ.Θ. 2+290.

Εικόνα 5.6.3: Εμπόδιο Κ3 – Πληροφοριακή πινακίδα & Στύλος Η/Φ (Χ.Θ. 2+305 & Χ.Θ.
2+320 προς Παιανία) (Πηγή: Προσωπικό Αρχείο)

7. Στύλοι Η/Φ Κ3 με μικρότερο ΑΕ = 2,4 μ (σημειακά από Χ.Θ. 2+165 μέχρι Χ.Θ.
2+050 επί Αγ. Θωμά) & Συμπαγής πυλώνας στήριξης ηλεκτρονικής πινακίδας
πληροφόρησης Κ3 με ΑΕ = 1,3 μ (Χ.Θ. 2+145) → Υφιστάμενο ΣΑΟ (μήκος ΣΑΟ:
Χ.Θ. 2+165 μέχρι Χ.Θ. 2+050 επί Αγ. Θωμά – 120 μ. επί Αγ. Θωμά – ανεπαρκές,
αφού έπρεπε L2=80 μ) → Νέο ΣΑΟ (αντικατάσταση υφιστάμενου ΣΑΟ – για
Κ3-Κ4 εμπόδια, Ν2, W2, L2=80 μ, μήκος ΣΑΟ: Χ.Θ. 2+175 μέχρι Χ.Θ. 2+055
επί Αγ. Θωμά – 190 μ), με έναρξη στα 70 μ επί της καμπύλης του ισόπεδου
κόμβου «ΚΔΚ» (Χ.Θ. 2+175) για την ικανοποίηση των απαιτούμενων L2 και
συνέχιση κανονικά επί Αττικής Οδού → (V&R) N2-W2-A (EasyRail XS 1.33) με
απολήξεις μήκους 12 μ σε αρχή και τέλος ΣΑΟ (V&R – EasyRail P2).
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Εικόνα 5.6.4: Εμπόδιο Κ3 – Πληροφοριακή πινακίδα Κ3 (Χ.Θ. 2+145 προς Παιανία) (Πηγή:
Προσωπικό Αρχείο)

8. Στύλοι Η/Φ Κ3 με μικρότερο ΑΕ = 3,3 μ (σημειακά από Χ.Θ. 1+950 μέχρι Χ.Θ.
1+790 επί Αγ. Θωμά) → Υφιστάμενο ΣΑΟ (μήκος ΣΑΟ: Χ.Θ. 1+950 μέχρι Χ.Θ.
1+790 επί Αγ. Θωμά – 150 μ επί Αγ. Θωμά) και συνεχίζει στην καμπύλη του
ισόπεδου κόμβου (Χ.Θ. 1+790 – συμβολή με παράπλευρο Αττικής Οδού) με
συνολικό μήκος 340 μ. → Νέο ΣΑΟ (αντικατάσταση υφιστάμενων ΣΑΟ – για
Κ3-Κ4 εμπόδια, Ν2, W7, L2=80 μ, μήκος ΣΑΟ: Χ.Θ. 1+950 επί Αγ. Θωμά μέχρι
Χ.Θ. 1+790 επί Αγ. Θωμά –τουλάχιστον 160 μ), ώστε να γίνει «ένωση» με το
ΣΑΟ που έρχεται από Αττική Οδό (Αναίτια διακοπή ΣΑΟ στη Χ.Θ. 1+950) και να
ικανοποιηθεί το L2 προ εμποδίου για όλα τα εμπόδια που καλύπτονται σε αυτή την
περίπτωση → (FR) N2-W7-A (B29711) με απολήξεις μήκους 12 μ σε αρχή και
τέλος ΣΑΟ (FR – 3n32840) – Το ΣΑΟ θα συνεχιστεί για τουλάχιστον 80 μ και
εντός της καμπύλης του ισόπεδου κόμβου) (Χ.Θ. 1+790 – συμβολή με παράπλευρο
Αττικής Οδού), εκτός αν θα συνεχιστεί και παραπάνω λόγω ύπαρξης εμποδίων επί
της καμπύλης.
9. Στύλος Η/Φ Κ3 με ΑΕ = 2,8 μ (Χ.Θ. 1+755) → Υφιστάμενο ΣΑΟ (μήκος ΣΑΟ:
Χ.Θ. 1+780 μέχρι Χ.Θ. 1+755 – 20 μ επί Αγ. Θωμά – ανεπαρκές, αφού έπρεπε
L2=80 μ) και «έρχεται» από την καμπύλη του ισόπεδου κόμβου (μήκος ΣΑΟ επί
καμπύλης 60 μ.) (Χ.Θ. 1+790 – συμβολή με παράπλευρο Αττικής Οδού) → Νέο
ΣΑΟ (αντικατάσταση υφιστάμενου ΣΑΟ – για Κ3-Κ4 εμπόδια, Ν2, W6, L2=80
μ, μήκος ΣΑΟ: Χ.Θ. 1+775 επί Αγ. Θωμά μέχρι Χ.Θ. 1+675 – 160 μ), το οποίο
θα ξεκινήσει 60 μ επί της καμπύλης του ισόπεδου κόμβου και θα συνεχιστεί για όσο
είναι δυνατόν (30 μ) πάνω στη διαχωριστική νησίδα με τον ποδηλατόδρομο (έναρξη
ποδηλατοδρόμου στη Χ.Θ. 1+750), ώστε να εξασφαλίζεται για όλα τα εμπόδια το
L2 μετά εμποδίου όσο είναι εφικτό λόγω ύπαρξης εισόδων/εξόδων ιδιοκτησιών →
(FR) N2-W6-A (B22435) με απολήξεις μήκους 12 μ σε αρχή και τέλος ΣΑΟ (FR
– 3n32840).
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Εικόνα 5.6.5: Στύλος Η/Φ Κ3 (Χ.Θ. 1+755 προς Παιανία) (Πηγή: Προσωπικό Αρχείο)

10. Ποδηλατόδρομος Κ2 (Χ.Θ. 1+750 μέχρι Χ.Θ. 1+180) → ΜΗ Αυξημένη πιθανότητα
εκτροπής → ΜΗ Αναγκαιότητα ΣΑΟ.
11. Στύλοι Η/Φ Κ3 με ΑΕ = 2,0 μ (σημειακά από Χ.Θ. 1+675 μέχρι 1+185) →
Ανέφικτη τοποθέτηση ΣΑΟ, λόγω ύπαρξης εισόδων ιδιοκτησιών σε πολλαπλά
σημεία του εν λόγω μήκους → Μεταφορά στύλων Η/Φ στο εσωτερικό πεζοδρόμιο
του ποδηλατοδρόμου, όπου ΑΕ > 4,5 μ.
12. Ποδηλατόδρομος Κ2 (Χ.Θ. 1+180 μέχρι 0+940) & Στύλοι Η/Φ Κ3 με ΑΕ = 2,0 μ
(σημειακά από Χ.Θ. 1+165 μέχρι 0+955) → Νέο ΣΑΟ (για Κ2-Κ3 εμπόδια χωρίς
Αυξημένη Πιθανότητα Εκτροπής, Ν2, W5, L2=80 μ, μήκος ΣΑΟ: Χ.Θ. 1+180
μέχρι Χ.Θ. 0+940 – μ), με το οποίο δεν καλύπτονται τα απαιτούμενα L2 προ/μετά
εμποδίου για όλα τα εμπόδια, καθώς η εφαρμογή του ΣΑΟ δε συνεχίζεται ενός
κάθετου δρόμου λόγω ύπαρξης πεζοδρομίου (και ποδηλατοδρόμου που προτείνεται
να μετεγκατασταθεί ή να καταργηθεί) → (V&R) N2-W5-A (EasyRail 6.00) με
απολήξεις μήκους 12 μ σε αρχή και τέλος ΣΑΟ (V&R – EasyRail P2).
13. Ποδηλατόδρομος Κ2 (Χ.Θ. 0+925 μέχρι 0+880) & Στύλοι Η/Φ με ΑΕ = 2,0 μ
(σημειακά από Χ.Θ. 0+935 μέχρι 0+880) → Νέο ΣΑΟ (για Κ2-Κ3 εμπόδια χωρίς
Αυξημένη Πιθανότητα Εκτροπής, Ν2, W5, L2=80 μ, μήκος ΣΑΟ: Χ.Θ. 0+925
μέχρι Χ.Θ. 0+880 – μ), με το οποίο δεν καλύπτονται τα απαιτούμενα L2 προ/μετά
εμποδίου για όλα τα εμπόδια, καθώς η εφαρμογή του ΣΑΟ δε συνεχίζεται ενός
κάθετου δρόμου λόγω ύπαρξης πεζοδρομίου (και ποδηλατοδρόμου που προτείνεται
να μετεγκατασταθεί ή να καταργηθεί) → (V&R) N2-W5-A (EasyRail 6.00) με
απολήξεις μήκους 12 μ σε αρχή και τέλος ΣΑΟ (V&R – EasyRail P2).
14. Στύλοι Η/Φ Κ3 με ΑΕ = 2,0 μ (σημειακά από Χ.Θ. 0+930 μέχρι 0+880) →
Ανέφικτη τοποθέτηση ΣΑΟ, λόγω ύπαρξης εισόδων ιδιοκτησιών σε πολλαπλά
σημεία του εν λόγω μήκους → Μεταφορά στύλων Η/Φ στο εσωτερικό πεζοδρόμιο
του ποδηλατοδρόμου, όπου ΑΕ > 4,5 μ.
15. Στύλοι Η/Φ Κ3 με ΑΕ = 2,0 μ (σημειακά από Χ.Θ. 0+620 μέχρι 0+225) →
Ανέφικτη τοποθέτηση ΣΑΟ, λόγω ύπαρξης εισόδων ιδιοκτησιών σε πολλαπλά
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σημεία του εν λόγω μήκους → Μεταφορά στύλων Η/Φ στο εσωτερικό πεζοδρόμιο
του ποδηλατοδρόμου, όπου ΑΕ > 4,5 μ.
16. Ποδηλατόδρομος Κ2 (Χ.Θ. 0+620 μέχρι 0+225) → ΜΗ Αυξημένη πιθανότητα
εκτροπής → ΜΗ Αναγκαιότητα ΣΑΟ.

Εικόνα 5.6.6: Ποδηλατόδρομος Κ2 (ενδεικτικά Χ.Θ. 0+925 μέχρι 0+880) & Στύλοι Η/Φ –
Πινακίδες σήμανσης Κ3 (ενδεικτικά σημειακά από Χ.Θ. 0+935 μέχρι 0+880) (Πηγή:
Προσωπικό Αρχείο)

5.6.2 Κατεύθυνση «Παιανία – Σπάτα»
(Σημειώνεται ότι η χιλιομέτρηση γίνεται με αρχή 0+000 και πέρας 4+000)
1. Στύλοι Η/Φ, κουτί ΟΤΕ, προσβάσεις ιδιοκτησιών, μετατροπές πεζοδρομίου σε
ράμπα (θέσεις από Χ.Θ. 0+134 μέχρι Χ.Θ. 0+305), όπου δε γίνεται κάλυψη με ΣΑΟ
λόγω αδύνατης ικανοποίησης απαιτούμενων αποστάσεων L2 προ/μετά εμποδίων →
Αλλαγή επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας από 70 χλμ/ώρα σε 50 χλμ/ώρα μέχρι Χ.Θ.
0+305.

Εικόνα 5.6.7: Στύλοι Η/Φ, κουτί ΟΤΕ, προσβάσεις ιδιοκτησιών, μετατροπές
πεζοδρομίου σε ράμπα (θέσεις από Χ.Θ. 0+134 μέχρι Χ.Θ. 0+305 προς Σπάτα) (Πηγή:
Προσωπικό Αρχείο)

2. Απομάκρυνση κάθε δέντρου Κ3 με απόσταση < 4,5 μ. από οριογραμμή
οδοστρώματος από Χ.Θ. 0+160 μέχρι Χ.Θ. 0+280.
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3. Απομάκρυνση δέντρου Κ3 στη Χ.Θ. 0+338.

Εικόνα 5.6.8: Δέντρο Κ3 προς απομάκρυνση (Χ.Θ. 0+338 προς Σπάτα) (Πηγή:
Προσωπικό Αρχείο)

4. Συρματόπλεγμα Κ3 με ΑΕ = 3,5 μ (Χ.Θ. 0+410 μέχρι Χ.Θ. 0+440) & Δέντρο Κ3 με
ΑΕ = 6 μ, αλλά φαίνεται επικίνδυνο (Χ.Θ. 0+365) → Νέο ΣΑΟ (για Κ3 εμπόδια,
Ν2, W7, L2=80μ, μήκος ΣΑΟ: Χ.Θ. 0+330 μέχρι Χ.Θ. 0+445 – 115 μ), όπου το
L2 μετά εμποδίου δε μπορεί να ικανοποιηθεί, καθώς υπάρχει μάντρα ιδιοκτησίας
ακριβώς στη λήξη του συρματοπλέγματος – Κλείσιμο και κάθετου αγροτικού
δρόμου (Χ.Θ. 0+350) → (FR) N2-W7-A (B29711) με απολήξεις μήκους 12 μ σε
αρχή και τέλος ΣΑΟ (FR – 3n32840).

Εικόνα 5.6.9: Συρματόπλεγμα Κ3 (Χ.Θ. 0+410 μέχρι Χ.Θ. 0+440 προς Σπάτα) & Δέντρο Κ3
(Χ.Θ. 0+365 προς Σπάτα) (Πηγή: Προσωπικό Αρχείο)

5. Απομάκρυνση δέντρων Κ3 με απόσταση από οριογραμμή οδοστρώματος < 4,5 μ.
από Χ.Θ. 0+460 μέχρι Χ.Θ. 0+505.
6. Πρανή επιχωμάτων σχεδόν κάθετης κλίσης Κ4 με ΑΕ = 3,4 μ (Χ.Θ. 0+760 μέχρι
Χ.Θ. 0+815) → Υφιστάμενο ΣΑΟ (μήκος ΣΑΟ: Χ.Θ. 0+760 μέχρι Χ.Θ. 0+815 – 55
μ – ανεπαρκές, αφού έπρεπε L2=80 μ) → Νέο ΣΑΟ (αντικατάσταση υφιστάμενου
ΣΑΟ – για Κ4 εμπόδια, Ν2, W7, L2=80 μ, μήκος ΣΑΟ: Χ.Θ. 0+720 μέχρι Χ.Θ.
0+815 – 95 μ), με επέκταση μήκους μέχρι και το τέλος του τοιχίου της ιδιοκτησίας
(Χ.Θ. 0+720), ώστε να ικανοποιούνται τα L2 προ/μετά εμποδίου όσο είναι δυνατόν
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→ (FR) N2-W7-A (B29711) με απολήξεις μήκους 12 μ σε αρχή και τέλος ΣΑΟ
(FR – 3n32840).

Εικόνα 5.6.10: Πρανή επιχωμάτων σχεδόν κάθετης κλίσης Κ4 (Χ.Θ. 0+760 μέχρι Χ.Θ. 0+815
προς Σπάτα) (Πηγή: Προσωπικό Αρχείο)

7. Στύλος Η/Φ Κ3 μπροστά από ΣΑΟ (Χ.Θ. 0+831) → Μεταφορά, διότι προφανώς
δεν είναι εφικτή κάλυψη με ΣΑΟ.

Εικόνα 5.6.11: Στύλος Η/Φ Κ3 μπροστά από ΣΑΟ (Χ.Θ. 0+831 προς Σπάτα) (Πηγή:
Προσωπικό Αρχείο)

8. Συρματόπλεγμα Κ3 με ΑΕ = 2,9 & Πρανή επιχωμάτων Κ4 με ΑΕ = 2,9 (Χ.Θ.
0+830 μέχρι Χ.Θ. 0+910) → Υφιστάμενο ΣΑΟ (μήκος ΣΑΟ: Χ.Θ. 0+830 μέχρι
Χ.Θ. 0+910 – 70 μ – ανεπαρκές, αφού έπρεπε L2=80 μ) → Αναίτια διακοπή ΣΑΟ,
ενώ υπάρχει εμπόδιο Κ3: Συρματόπλεγμα (Χ.Θ. 0+910 – Κ3) & Δέντρο (Χ.Θ.
0+913 - Κ3) → Νέο ΣΑΟ (αντικατάσταση υφιστάμενου ΣΑΟ – για Κ3 εμπόδια,
Ν2, W6, L2=80 μ, μήκος ΣΑΟ: Χ.Θ. 0+815 μέχρι Χ.Θ. 0+945 – 130 μ), με
επέκταση μήκους μέχρι και μέρους τοιχίου προηγούμενης (Χ.Θ. 0+815) επόμενης
ιδιοκτησίας (Χ.Θ. 0+945) → (FR) N2-W6-A (B22435) με απολήξεις μήκους 12 μ
σε αρχή και τέλος ΣΑΟ (FR – 3n32840) – Δεν είναι εφικτή η ικανοποίηση L2
προ/μετά εμποδίου, καθώς το συνολικό μήκος μεταξύ ιδιοκτησιών είναι 110 μ και
υπάρχουν εμπόδια σε απόσταση μέχρι και λιγότερο από 1μ από τα τοιχία των εν
λόγω ιδιοκτησιών).
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Εικόνα 5.6.12: Συρματόπλεγμα Κ3 & Πρανή επιχωμάτων Κ4 (Χ.Θ. 0+830 μέχρι Χ.Θ. 0+910
προς Σπάτα) (Πηγή: Προσωπικό Αρχείο)

9. Πρανή επιχωμάτων απότομης κλίσης Κ4 με ΑΕ = 2,8 μ (Χ.Θ. 1+045 μέχρι Χ.Θ.
1+100) → Υφιστάμενο ΣΑΟ (μήκος 80 μ – ανεπαρκές, αφού έπρεπε L2=80 μ)
(Χ.Θ. 1+045 μέχρι Χ.Θ. 1+100) → Νέο ΣΑΟ (για Κ4 εμπόδια, Ν2, W6, L2=80μ,
μήκος ΣΑΟ: Χ.Θ. 0+965 μέχρι Χ.Θ. 1+120 – 155 μ) με «επέκταση» υφιστάμενου
μήκους ΣΑΟ 155μ μέχρι προηγούμενη ιδιοκτησία τουλάχιστον (Χ.Θ. 0+960), για
ικανοποίηση L2 προ εμποδίου όσο είναι δυνατόν → (FR) N2-W6-A (B22435) με
απολήξεις μήκους 12 μ σε αρχή και τέλος ΣΑΟ (FR – 3n32840) – Η ικανοποίηση
απόστασης L2 μετά εμποδίου είναι ανέφικτη, λόγω ύπαρξης κάθετου δρόμου, ο
οποίος δε μπορεί να αποκλειστεί (Χ.Θ. 1+125).

Εικόνα 5.6.13: Πρανή επιχωμάτων απότομης κλίσης Κ4 (Χ.Θ. 1+045 μέχρι Χ.Θ. 1+100 προς
Σπάτα) (Πηγή: Προσωπικό Αρχείο)

10. Συρματόπλεγμα Κ3 με ΑΕ = 2,6 μ (Χ.Θ. 1+230 μέχρι Χ.Θ. 1+245) & Πρανές
ορύγματος σχεδόν κάθετο Κ4 με ΑΕ = 2,5 μ (Χ.Θ. 1+250 μέχρι 1+310) → Νέο
ΣΑΟ (για Κ3-Κ4 εμπόδια, Ν2, W5, L2=80 μ, μήκος ΣΑΟ: Χ.Θ. 1+230 μέχρι
1+310 – 80 μ), καλύπτοντας μόνο κατά μήκος τα εμπόδια και καθόλου τα
απαιτούμενα μήκη L2 πριν/μετά των εμποδίων αυτών → (V&R) N2-W5-A
(EasyRail 6.00) με απολήξεις μήκους 12 μ σε αρχή και τέλος ΣΑΟ (V&R –
EasyRail P2).
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Εικόνα 5.6.14: Συρματόπλεγμα Κ3 (Χ.Θ. 1+230 μέχρι Χ.Θ. 1+245 προς Σπάτα) & Πρανές
ορύγματος σχεδόν κάθετο Κ4 (Χ.Θ. 1+250 μέχρι 1+310 προς Σπάτα) (Πηγή: Προσωπικό
Αρχείο)

11. Στύλος Η/Φ Κ3, πάνω στον οποίο ξεκινά ΣΑΟ, με ΑΕ = 2,6 μ (Χ.Θ. 1+355) &
Στύλοι Η/Φ Κ3 έμπροσθεν ΣΑΟ με ΑΕ = 2,6 μ (Χ.Θ. 1+370 – Χ.Θ. 1+425) &
Συμπαγές εμπόδιο κάθετο στην οδό Κ3 με Α = 2,9 μ (Χ.Θ. 1+395) → Μεταφορά
στύλων Η/Φ πίσω από Υφιστάμενο ΣΑΟ (μήκος ΣΑΟ: Χ.Θ. 1+355 μέχρι Χ.Θ.
1+465 – 110 μ – ανεπαρκές, αφού έπρεπε L2=80 μ, αλλά έχει τοποθετηθεί όσο ήταν
εφικτό) → Έλεγχος για Υφιστάμενο ΣΑΟ (για Κ3 εμπόδια, Ν2, W7, L2=80μ) →
AN OXI, (FR) N2-W7-A (B29711) με απολήξεις μήκους 12 μ σε αρχή και τέλος
ΣΑΟ (FR – 3n32840).

Εικόνα 6.15: Στύλος Η/Φ Κ3, πάνω στον οποίο ξεκινά ΣΑΟ (Χ.Θ. 1+355 προς Σπάτα) &
Στύλοι Η/Φ Κ3 έμπροσθεν ΣΑΟ (Χ.Θ. 1+370 & Χ.Θ. 1+425 προς Σπάτα) & Συμπαγές εμπόδιο
κάθετο στην οδό Κ3 (Χ.Θ. 1+395 προς Σπάτα) (Πηγή: Προσωπικό Αρχείο)
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12. Πρανές επιχωμάτων Κ4 με ΑΕ = 2,9 μ (Χ.Θ. 1+485 μέχρι Χ.Θ. 1+570) & ΔέντραΣτύλοι Η/Φ Κ3 με μικρότερο ΑΕ = 2,3 → Υφιστάμενο ΣΑΟ (1) (μήκος ΣΑΟ: Χ.Θ.
1+485 μέχρι Χ.Θ. 1+570 - 85 μ – ανεπαρκές, αφού έπρεπε L2=80 μ) & Υφιστάμενο
ΣΑΟ (2) (μήκος ΣΑΟ: Χ.Θ. 1+590 μέχρι Χ.Θ. 1+775 επί Αγ. Θωμά – 190 μ + 70 μ
εντός καμπύλης ισόπεδου κόμβου = 260 μ) → Νέο ΣΑΟ (αντικατάσταση
υφιστάμενων ΣΑΟ (1)&(2) – για Κ3-Κ4 εμπόδια, Ν2, W5, L2=80 μ, μήκος
ΣΑΟ: Χ.Θ. 1+485 μέχρι Χ.Θ. 1+775 επί Αγ. Θωμά – 190 μ + 70 μ εντός
καμπύλης ισόπεδου κόμβου = 360 μ), με «ένωση» των δύο υφιστάμενων ΣΑΟ –
Το κλείσιμο της εισόδου της ιδιοκτησίας (Χ.Θ. 1+580) είναι εφικτό, αφού υπάρχει
δυνατότητα εισόδου/εξόδου από άλλο δρόμο → (V&R) N2-W5-A (EasyRail 6.00)
με απολήξεις μήκους 12 μ σε αρχή και τέλος ΣΑΟ (V&R – EasyRail P2) –
Ύπαρξη εμποδίων στην αρχή του εν λόγω ΣΑΟ που δεν είναι εφικτό να
ικανοποιηθεί το απαιτούμενο μήκος L2 προ των εμποδίων.

Εικόνα 5.6.16: Πρανές επιχωμάτων Κ4 & Δέντρα-Στύλοι Η/Φ Κ3 (Χ.Θ. 1+485 μέχρι Χ.Θ.
1+570 προς Σπάτα) (Πηγή: Προσωπικό Αρχείο)

13. Στύλοι Η/Φ Κ3 (Χ.Θ. 1+575) → Ανέφικτη κάλυψη, καθώς πέραν από των L2, αν
γίνει σύγκρουση εκεί θα ήταν μετωπική και δε θα καλυπτόταν με ΣΑΟ (μόνο με
ΣΑΕΠ).

Εικόνα 5.6.17: Στύλοι Η/Φ Κ3 (Χ.Θ. 1+575 προς Σπάτα) (Πηγή: Προσωπικό Αρχείο)
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14. Στύλοι Η/Φ Κ3 με ΑΕ = 2,4 μ (σημειακά από Χ.Θ. 1+795 μέχρι Χ.Θ. 1+915) &
Συμπαγής πυλώνας στήριξης πινακίδας πληροφόρησης Κ3 με ΑΕ = 1,7 μ (Χ.Θ.
1+830) → Υφιστάμενο ΣΑΟ (μήκος ΣΑΟ: Χ.Θ. 1+795 μέχρι Χ.Θ. 1+915 επί Αγ.
Θωμά - μη υπολογισμένου μήκους – συνεχίζεται τουλάχιστον μέχρι τα διόδια
Αττικής Οδού) → Νέο ΣΑΟ (αντικατάσταση υφιστάμενου ΣΑΟ – για Κ3-Κ4
εμπόδια, Ν2, W3, L2=80μ, μήκος ΣΑΟ: Χ.Θ. 1+795 επί Αγ. Θωμά μέχρι Χ.Θ.
1+915 επί Αγ. Θωμά – τουλάχιστον 160 μ), με συνέχιση εφαρμογής και επί της
καμπύλης του ισόπεδου κόμβου για μήκος 70 μ (Χ.Θ. 1+790 – συμβολή με
παράπλευρη οδό Αττικής Οδού), ώστε να ικανοποιηθούν τα απαιτούμενα L2 πριν
από όλα τα εμπόδια → (V&R) N2-W3-A (EasyRail XS 2.00) με απολήξεις
μήκους 12 μ σε αρχή και τέλος ΣΑΟ (V&R – EasyRail P2) – Αν κριθεί
υλοποιήσιμη η αλλαγή σε μικρότερο απαιτούμενο W μετά την καμπύλη εισόδου
στην Αττική Οδό, μπορεί να γίνει συναρμογή με ΣΑΟ μεγαλύτερου λειτουργικού
πλάτους/χαμηλότερου κόστους.

Εικόνα 5.6.18: Στύλοι Η/Φ Κ3 (σημειακά από Χ.Θ. 1+795 μέχρι Χ.Θ. 1+915 προς Σπάτα) &
Σιδερένια κολόνα στήριξης πινακίδας πληροφόρησης Κ3 (Χ.Θ. 1+830 προς Σπάτα) (Πηγή:
Προσωπικό Αρχείο)

15. Στύλοι Η/Φ Κ3 με μικρότερο ΑΕ = 1,1 μ (τελευταίος στύλος Η/Φ στη Χ.Θ. 2+170)
(σημειακά από Χ.Θ. 2+060 μέχρι Χ.Θ. 2+170) → Υφιστάμενο ΣΑΟ (μήκος ΣΑΟ:
Χ.Θ. 2+035 επί Αγ. Θωμά μέχρι Χ.Θ. 2+184 – τουλάχιστον 145 μ επί Αγ. Θωμά,
αφού ξεκινά από Αττική Οδό) → Κρίνεται επαρκές σε μήκος (έλεγχος: πρέπει
όμως να είναι W3), με τη λογική ότι υπάρχουν εμπόδια στο τέλος του εν λόγω
ΣΑΟ, για τα οποία είναι ανέφικτη η ικανοποίηση των απαιτούμενων μηκών L2 μετά
εμποδίου).
16. Εμπόδια για «Νέο ΣΑΟ (1)»: Συρματόπλεγμα Κ3 με ΑΕ = 2,3 μ (Χ.Θ. 2+195 μέχρι
Χ.Θ. 2+215), Τοιχίο Κ1 με μικρότερο Α = 1,4 μ (Χ.Θ. 2+250 μέχρι Χ.Θ. 2+320),
Στύλοι Η/Φ Κ3 με ΑΕ = 1,3 μ (σημειακά από Χ.Θ. 2+260 μέχρι Χ.Θ. 2+300),
Δέντρα Κ3 με ΑΕ = 1,3 μ (σημειακά από Χ.Θ. 2+255 μέχρι Χ.Θ. 2+320),
Μεμονωμένο εμπόδιο από σκυρόδεμα Κ3 με ΑΕ = 0,9 μ (Χ.Θ. 2+290) & Εμπόδια
για «Νέο ΣΑΟ (2)»: Στύλοι Η/Φ Κ3 με ΑΕ = 1,7 μ (σημειακά από Χ.Θ. 2+565
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μέχρι Χ.Θ. 2+745), Πρανή επιχωμάτων Κ4 με ΑΕ = 2,2 μ (Χ.Θ. 2+495 μέχρι Χ.Θ.
2+745) → Νέο ΣΑΟ (1) (για Κ1-Κ3 εμπόδια, Η2, W2, L2= 100 μ, μήκος ΣΑΟ:
Χ.Θ. 2+195 επί Αγ. Θωμά μέχρι Χ.Θ. 2+420 – 260 μ), το οποίο θα πρέπει να
αρχίσει από μέσα από τον κάθετο δρόμο (Χ.Θ. 2+195 – «Μαγδαληνής») για 35 μ
που είναι εφικτό λόγω ύπαρξης ιδιοκτησίας, με συναρμογή με Νέο ΣΑΟ (2) (για
Κ3-Κ4 εμπόδια, Ν2, W3, L2=80μ, μήκος ΣΑΟ: Χ.Θ. 2+420 μέχρι Χ.Θ. 2+750
επί Αγ. Θωμά – 380 μ), το οποίο θα συνεχίσει για 50 μ τουλάχιστον λόγω ύπαρξης
παρεκκλησίου «Αγ. Θωμά» (που είναι εφικτό) → Νέο ΣΑΟ (1): (V&R) H2-W2-B
(EasyRail 3n DS 0.75) με συναρμογή H1 με Νέο ΣΑΟ (2): Ν2-W3-A (EasyRail
XS 2.00) με απολήξεις μήκους 12 μ σε αρχή και τέλος συνόλου συναρμογής
ΣΑΟ (V&R – EasyRail P2) – Με τη συναρμογή αυτή εξασφαλίζεται και (παρόλα
αυτά, υπάρχουν εμπόδια προς το τέλος του εν λόγω ΣΑΟ, όπου δεν είναι εφικτό να
ικανοποιηθεί το απαιτούμενο μήκος L2 μετά εμποδίου):
o μεταφορά πινακίδας πληροφόρησης Κ3 εκτός ελεύθερης ζώνης(Χ.Θ. 2+350)
o κλείσιμο κάθετου αγροτικού δρόμου (Χ.Θ. 2+455 – δυνατότητα
εξυπηρέτησης ιδιοκτησιών από τον κάθετο σε συνδυασμό με διάνοιξη
αγροτικών δρόμων που θα καταλήγουν σε δρόμους ισόπεδων κόμβων
πρόσβασης στην Αγ. Θωμά)
o κάλυψη εμποδίων παρακάτω υφιστάμενου ΣΑΟ (για Κ3-Κ4 εμπόδια, μήκος
60 μ. – ανεπαρκές, αφού έπρεπε L2=80μ) (Χ.Θ. 2+495 μέχρι Χ.Θ. 2+555)
o παρακάτω απροστάτευτων εμποδίων προ ΣΑΟ: Δέντρα Κ3 (σημειακά από
Χ.Θ 2+460 μέχρι Χ.Θ. 2+495) & Στύλος Η/Φ Κ3 (Χ.Θ. 2+465)
o κάλυψη στύλου Η/Φ Κ3 (Χ.Θ. 2+568)
o κάλυψη εμποδίων Κ3-Κ4 παρακάτω υφιστάμενου ΣΑΟ (για Κ3-Κ4
εμπόδια, μήκος 80 μ – ανεπαρκές, αφού έπρεπε L2=80μ,) (Χ.Θ. 2+570 μέχρι
Χ.Θ. 2+665)
o κάλυψη εμποδίων παρακάτω υφιστάμενου ΣΑΟ (για Κ3-Κ4 εμπόδια, μήκος
95 μ – ανεπαρκές, αφού έπρεπε L2=80μ) (Χ.Θ. 2+675 μέχρι Χ.Θ. 2+750) →
προϋπόθεση το κλείσιμο της εισόδου ιδιοκτησίας (Χ.Θ. 2+665), η οποία
μπορεί να εξυπηρετηθεί από άλλο κάθετο αγροτικό δρόμο.
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Εικόνα 5.6.19: Συρματόπλεγμα Κ3 (Χ.Θ. 2+195 μέχρι Χ.Θ. 2+215 προς Σπάτα) & Τοιχίο Κ1
(Χ.Θ. 2+250 μέχρι Χ.Θ. 2+320 προς Σπάτα) & Στύλοι Η/Φ Κ3 (σημειακά από Χ.Θ. 2+260
μέχρι Χ.Θ. 2+300 προς Σπάτα) & Δέντρα Κ3 (σημειακά από Χ.Θ. 2+255 μέχρι Χ.Θ. 2+320
προς Σπάτα) & Μεμονωμένο εμπόδιο από σκυρόδεμα Κ3 (Χ.Θ. 2+290 προς Σπάτα) (Πηγή:
Προσωπικό Αρχείο)

Εικόνα 5.6.20: Στύλοι Η/Φ Κ3 (σημειακά από Χ.Θ. 2+565 μέχρι Χ.Θ. 2+745 προς Σπάτα) &
Πρανή επιχωμάτων Κ4 (Χ.Θ. 2+495 μέχρι Χ.Θ. 2+745 προς Σπάτα) (Πηγή: Προσωπικό
Αρχείο)
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Εικόνα 5.6.21: Πινακίδα πληροφόρησης Κ3 προς μεταφορά (Χ.Θ. 2+350 προς Σπάτα) (Πηγή:
Προσωπικό Αρχείο)

Εικόνα 5.6.22: Δέντρα Κ3 (σημειακά από Χ.Θ 2+460 μέχρι Χ.Θ. 2+495 προς Σπάτα) & Στύλος
Η/Φ Κ3 (Χ.Θ. 2+465 προς Σπάτα) (Πηγή: Προσωπικό Αρχείο)

Εικόνα 5.6.23: Στύλος Η/Φ Κ3 (Χ.Θ. 2+568 προς Σπάτα) (Πηγή: Προσωπικό Αρχείο)
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17. Στύλοι Η/Φ Κ3 με ΑΕ = 1,7 μ (σημειακά από 2+750 μέχρι 3+285) & Πρανή
επιχωμάτων Κ4 με ΑΕ = 2,2 μ (Χ.Θ. 2+765 μέχρι Χ.Θ. 3+280) → Υφιστάμενο
ΣΑΟ (1) (μήκος ΣΑΟ: Χ.Θ. 2+750 μέχρι Χ.Θ. 3+060 – 310 μ) & Υφιστάμενο ΣΑΟ
(2) (μήκος ΣΑΟ: Χ.Θ. 3+080 μέχρι Χ.Θ. 3+285 – 205 μ) → Νέο ΣΑΟ
(αντικατάσταση υφιστάμενων ΣΑΟ – για Κ3-Κ4 εμπόδια, Ν2, W3, L2=80 μ,
μήκος ΣΑΟ: Χ.Θ. 2+750 μέχρι Χ.Θ. 3+285 – 535 μ) με την προϋπόθεση το
κλείσιμο της εισόδου ιδιοκτησίας (Χ.Θ. 3+070) – Ύπαρξη εμποδίων στο τέλος του
ΣΑΟ, όπου δε μπορεί να ικανοποιηθεί το L2 μετά εμποδίου, λόγω πτώση ταχύτητας
στα 50 λόγω κόμβου → (V&R) N2-W3-A (EasyRail XS 2.00) με απολήξεις
μήκους 12 μ σε αρχή και τέλος ΣΑΟ (V&R – EasyRail P2).

Εικόνα 5.6.24: Στύλοι Η/Φ Κ3 (σημειακά από 2+750 μέχρι 3+285 προς Σπάτα) & Πρανή
επιχωμάτων Κ4 (Χ.Θ. 2+765 μέχρι Χ.Θ. 3+280 προς Σπάτα) (Πηγή: Προσωπικό Αρχείο)

18. Επιδιόρθωση του αυθαίρετου κοψίματος του ΣΑΟ σε κεντρική μονάδα ΔΕΗ (Χ.Θ.
3+180) → Περιλαμβάνεται στο παραπάνω Νέο ΣΑΟ: (V&R) N2-W3-A (EasyRail
XS 2.00).

Εικόνα 5.6.25: Αυθαίρετο κόψιμο ΣΑΟ σε κεντρική μονάδα ΔΕΗ (Χ.Θ. 3+180 προς Σπάτα)
(Πηγή: Προσωπικό Αρχείο)

19. Αύξηση επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας και πάλι στα 70 χλμ/ώρα (Χ.Θ. 3+580) &
Ύπαρξη πολλαπλών εμποδίων Κ3-Κ4 (τοιχία, στύλοι Η/Φ, πινακίδες
πληροφόρησης, μεμονωμένα εμπόδια σκυροδέματος) (σημειακά από Χ.Θ. 3+580
μέχρι Χ.Θ. 4+000) → Διατήρηση επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας στα 50 χλμ/ώρα

120
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
09/01/2023 00:56:08 EET - 3.92.22.77

και μετά τον ισόπεδο κόμβο (Χ.Θ. 3+555) μέχρι το τέλος του οδικού τμήματος
μελέτης (Χ.Θ. 4+000 – συμβολή με οδό «Διαγόρα»).

Εικόνα 5.6.26: Τοιχία & Στύλοι Η/Φ & Πινακίδες πληροφόρησης & Μεμονωμένα εμπόδια
σκυροδέματος (σημειακά από Χ.Θ. 3+580 μέχρι Χ.Θ. 4+000 προς Σπάτα) (Πηγή: Προσωπικό
Αρχείο)

Σημείωση: Υπογραμμίζεται ότι όλες οι πινακίδες σήμανσης (πληροφόρησης, κινδύνου
κα) προτείνεται να μεταφερθούν, όταν βρίσκονται εντός ελεύθερης ζώνης και
αποτελούν εμπόδια για τα διερχόμενα οχήματα (οι στύλοι στήριξης των πινακίδων
σήμανσης του μελετώμενου οδικού τμήματος είναι μη παραμορφώσιμου τύπου).
Περίπτωση ΣΑΟ στη γέφυρα ανισόπεδου κόμβου Αττικής Οδού (Χ.Θ. 1+935 μέχρι
Χ.Θ. 2+025 και στις δύο κατευθύνσεις)
Αυτοκινητόδρομος Κ1 & Vεπιτρ ≤ 100 χλμ/ώρα & ΜΗΚ(ΒΟ) > 300 φορτηγά/24h →
Έλεγχος Υφιστάμενου ΣΑΟ για H2, W1 → ΑΝ ΟΧΙ, αντικατάσταση υφιστάμενου
ΣΑΟ με Νέο ΣΑΟ: (V&R) H2-W1-B (SuperRail Eco HS on structure).
5.6.3 Τρίγωνα ορατότητας (Κόμβοι – Εγκάρσιες Οδοί)
Ο οδηγός οχήματος, κατά την προσέγγιση/αναχώρηση σε/από μια διασταύρωση
ή συμβολή οδών (ή πρόσβαση ιδιοκτησίας στη περίπτωση αυτή), θα πρέπει να έχει
ανεμπόδιστη θέαση σε όλα τα σκέλη του κόμβου, χωρίς παρεμβολή εμποδίων
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(περιλαμβανομένων όλων των στοιχείων του οδικού εξοπλισμού) στο οπτικό του πεδίο.
Το ελεύθερο οπτικό πεδίο πρέπει να εκτείνεται σε επαρκές μήκος επί της οδού που
διασταυρώνει την πορεία του οδηγού, το οποίο επιτρέπει σ΄ αυτόν να αντιληφθεί και να
αποφύγει πιθανές συγκρούσεις με άλλα οχήματα, που επίσης κινούνται προσεγγίζοντας
τον κόμβο (ή την πρόσβαση ιδιοκτησίας στην περίπτωση αυτή). Αυτό το ανεμπόδιστο
οπτικό πεδίο σχηματίζεται από τις επιφάνειες που ονομάζονται τρίγωνα ορατότητας49.
Μελετώντας το συγκεκριμένο οδικό τμήμα, διαπιστώνεται ότι τα τρίγωνα
ορατότητας δεν εξασφαλίζονται στις περισσότερες περιπτώσεις εγκάρσιων οδών και
ιδιοκτησιών. Παρατηρείται ότι στις συμβολές με την «Αγ. Θωμά» υπάρχουν διάφορα
είδη οπτικών εμποδίων, όπως τοιχία ιδιοκτησιών, στύλοι Η/Φ, διαφημιστικές πινακίδες,
βλάστηση, συρματοπλέγματα. Στις περιπτώσεις αυτές, είναι αναγκαία η μετακίνηση
των εμποδίων αυτών (όποτε αυτό είναι εφικτό), ώστε να βρίσκονται εκτός τριγώνων
και κάθε οδηγός να έχει την κατάλληλη ορατότητα προς πάσα κατεύθυνση της οδού
πριν εισέλθει ή τη διασχίσει. Η δυνατότητα μετακίνησης δεν υφίσταται λογικά, όταν
οπτικό εμπόδιο είναι τοιχία ιδιοκτησίας.

Εικόνα 5.6.3.1: Περιπτώσεις μη εξασφάλισης τριγώνων ορατότητας (ενδεικτικά Χ.Θ. 0+505 &
Χ.Θ. 1+120) (Πηγή: Προσωπικό Αρχείο)

Το συγκεκριμένο τμήμα κειμένου βασίστηκε στις Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων της
Διεύθυνσης Μελετών Έργων Οδοποιίας (ΥΠΥΜΕΔΙ) του 2011 – Τεύχος 10: Ισόπεδοι Κόμβοι
(ΟΜΟΕ-ΙΚ).
49
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Εικόνα 5.6.3.2: Περιπτώσεις μη εξασφάλισης τριγώνων ορατότητας (ενδεικτικά Χ.Θ. 2+190 &
Χ.Θ. 2+450 & Χ.Θ. 2+750) (Πηγή: Προσωπικό Αρχείο)

5.7 Φωτεινοί σηματοδότες
5.7.1 Λειτουργία
1) Λειτουργούν σωστά οι φωτεινοί σηματοδότες;
Ναι
2) Οι φωτεινοί σηματοδότες είναι οι κατάλληλοι για τη σύνθεση της κυκλοφορίας
και το οδικό περιβάλλον ως προς τον αριθμό, τη θέση και τον τύπο τους;
Ναι: Η λειτουργία των φωτεινών σηματοδοτών είναι επαρκής, αναλογικά με τους
κυκλοφοριακούς φόρτους που καλούνται να εξυπηρετήσουν.
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3) Όπου είναι απαραίτητο, λαμβάνονται μέτρα που αφορούν σε πεζούς με
προβλήματα όρασης;
Όχι: Δεν έχουν ληφθεί μέτρα για πεζούς με προβλήματα όρασης, παρά τον ημιαστικό –
αστικό χαρακτήρα της περιοχής.
4) Όπου είναι απαραίτητο, λαμβάνονται μέτρα που αφορούν σε ηλικιωμένους
πεζούς ή πεζούς με προβλήματα κινητικότητας;
Όχι: Δεν έχουν ληφθεί μέτρα για ηλικιωμένους και πεζούς με προβλήματα
κινητικότητας, παρά τον ημιαστικό – αστικό χαρακτήρα της περιοχής.
5) Η κεντρική μονάδα είναι τοποθετημένη σε ασφαλές σημείο (δηλ. όπου να
αποφεύγεται ο κίνδυνος πρόσκρουσης οχήματος όμως να είναι εύκολη η πρόσβαση
για λόγους συντήρησης);
Ναι: Η κεντρική μονάδα είναι τοποθετημένη μακριά από τις οριογραμμές της οδού και
δεν αποτελούν εμπόδιο για τους οδηγούς.
6) Η κατάσταση του οδοστρώματος είναι ικανοποιητική σε όλες τις προσβάσεις
(ειδικά ως προς την αντιολισθητικότητα);
Όχι: Στις προσβάσεις στην οδό στα σημεία, όπου έχουν εγκατασταθεί φωτεινοί
σηματοδότες (είσοδος – έξοδος από Αττική Οδό και μόνο), δεν παρατηρούνται
σημαντικές αστοχίες στο οδόστρωμα. Όμως, η γήρανση στο μεγαλύτερο ποσοστό της
επιφάνειας πιθανώς να δημιουργεί προβλήματα αντιολισθηκότητας που πρέπει να
αντιμετωπιστούν.

Εικόνα 5.7.1.1: Φωτεινοί σηματοδότες ανισόπεδου κόμβου Αττικής Οδού (Χ.Θ. 1+925 & Χ.Θ.
2+025 προς Σπάτα) (Πηγή: Προσωπικό Αρχείο)
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Εικόνα 5.7.1.2: Φωτεινοί σηματοδότες ανισόπεδου κόμβου Αττικής Οδού (Χ.Θ. 2+037 & Χ.Θ.
1+945 προς Παιανία) (Πηγή: Προσωπικό Αρχείο)

5.7.2 Ορατότητα
1) Οι φωτεινοί σηματοδότες είναι εύκολα ορατοί από τους οδηγούς που
προσεγγίζουν;
Ναι (και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, προσεγγίζοντας την Αττική Οδό)
2) Διατίθεται επαρκές μήκος ορατότητας για στάση στο τέλος ουρών από
ακινητοποιημένα οχήματα;
Ναι
3) Έχουν αντιμετωπιστεί τυχόν προβλήματα που μπορεί να προκληθούν κατά την
ανατολή ή τη δύση του ήλιου;
Όχι
4) Οι φανοί είναι καλυμμένοι από γείσο σκίασης ώστε να είναι ορατοί μόνο από
τους οδηγούς για τους οποίους προορίζονται;
Ναι
5) Όπου η ένδειξη του σηματοδότη δεν είναι ορατή από επαρκή απόσταση, υπάρχει
σχετική προειδοποιητική σήμανση ή/και αναλάμποντες φανοί;
Όχι: Παρά το γεγονός ότι οι φωτεινοί σηματοδότες είναι ορατοί από αρκετά μεγάλη
απόσταση, αναγκαία θεωρείται η τοποθέτηση σχετικής προειδοποιητικής σήμανσης
(ανάλυση στο κεφάλαιο 5.4) πριν από αυτούς, καθώς οι πιθανές παραβιάσεις των ορίων
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ταχύτητας (εξαιτίας των πολλών ευθυγραμμιών) θα μπορούσε να δημιουργήσει
περιστατικά παραβίασης κόκκινου σηματοδότη, λόγω αδυναμίας έγκαιρης
ακινητοποίησης του οχήματος.
6) Αποφεύγεται η κάλυψη της ένδειξης του σηματοδότη από στοιχεία του
περιβάλλοντος (δέντρα, στύλους φωτισμού, πινακίδες, στάσεις λεωφορείων κ.λπ.);
Ναι

5.8 Πεζοί και ποδηλάτες
5.8.1 Γενικά θέματα
1) Έχουν προβλεφθεί διαδρομές και διαβάσεις για πεζούς και ποδηλάτες;
Ναι/Όχι: Τα πεζοδρόμια που έχουν κατασκευαστεί στο οδικό τμήμα είναι μικρού
μήκους και πιθανώς επικίνδυνα για τους πεζούς. Πιο συγκεκριμένα, στο τμήμα Παιανία
– Αττική Οδός, υπάρχει πεζοδρόμιο στην πλευρά του ρεύματος με κατεύθυνση προς
Παιανία (παράλληλα του ποδηλατοδρόμου) και, σε μερικά τμήματα, και στο άλλο
ρεύμα προς Σπάτα. Στη δεύτερη περίπτωση, όμως, το πεζοδρόμιο είτε διακόπτεται
απότομα, είτε έχει καταληφθεί από βλάστηση που προέρχεται από τις καλλιεργήσιμες
εκτάσεις. Όσον αφορά στο τμήμα Σπάτα – Αττική Οδός, η απουσία του πεζοδρομίου
είναι ολοκληρωτική, πέρα από ένα μικρό κομμάτι (Χ.Θ. 3+560 μέχρι Χ.Θ. 4+000),
όπου εμφανίζονται οι πρώτες κατοικίες (πεζοδρόμια και στα δύο ρεύματα
κυκλοφορίας). Τέλος, αναφορικά με το ποδηλατόδρομο, έχει δημιουργηθεί μεταξύ
Αττικής Οδού και Σπάτων, παράλληλα στο ρεύμα με κατεύθυνση προς Παιανία με
διαχωριστική νησίδα (Χ.Θ. 0+000 μέχρι Χ.Θ. 1+750).

Εικόνα 5.8.1.1: «Αδιέξοδη» κατάληξη πεζοδρομίου (ενδεικτικά Χ.Θ. 0+170) & Κατάληψη
πεζοδρομίου από βλάστηση (ενδεικτικά Χ.Θ. 0+300) (Πηγή: Προσωπικό Αρχείο)
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2) Έχει τοποθετηθεί περίφραξη ώστε οι πεζοί και οι ποδηλάτες να οδηγούνται προς
ισόπεδες ή ανισόπεδες διαβάσεις πεζών;
Όχι: Δεν υπάρχει ούτε περίφραξη για την προστασία και καθοδήγηση των πεζών, αλλά
ούτε διαβάσεις πεζών ή ποδηλατιστών κάθετα στο οδόστρωμα, κυρίως πλησίον των
οικιστικών περιοχών που διατρέχει το εν λόγω οδικό τμήμα.
3) Όπου είναι απαραίτητος, γίνεται διαχωρισμός της κυκλοφορίας των άλλων
οχημάτων από αυτή των ποδηλατών και των πεζών;
Ναι/Όχι: Στο τμήμα, όπου υπάρχει ο ποδηλατόδρομος (Χ.Θ. 0+000 μέχρι Χ.Θ. 1+750),
αυτός διαχωρίζεται από την υπόλοιπη κυκλοφορία με νησίδα, πάνω στην οποία υπάρχει
φύτευση, αλλά χωρίς ΣΑΟ, ώστε να αποτρέπεται ο κίνδυνος για τους ποδηλάτες σε
περίπτωση υπερπήδησης της νησίδας από όχημα. Στα τμήματα, όπου υπάρχει
πεζοδρόμηση, δεν υπάρχει κανένας διαχωρισμός μεταξύ πεζών και οχημάτων, εκτός
από το κράσπεδο του πεζοδρομίου.

Εικόνα 5.8.1.2: Τμήμα ποδηλατοδρόμου με διαχωριστική νησίδα & φύτευση επί αυτής
(παντελής έλλειψη ΣΑΟ) (ενδεικτικά Χ.Θ. 1+440) (Πηγή: Προσωπικό Αρχείο)

4) Οι εγκαταστάσεις για τους πεζούς και τους ποδηλάτες είναι κατάλληλες για
κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της νύχτας;
Όχι: Παρά το φωτισμό που υπάρχει στον ποδηλατόδρομο, η έλλειψη πχ ΣΑΟ επί της
διαχωριστικής νησίδας και η γενική ανεπάρκεια σε οδοφωτισμό και πεζοδρόμηση,
καθιστά επικίνδυνη την κίνηση πεζών και ποδηλάτων στο εν λόγω οδικό τμήμα.
5.8.2 Πεζοί
1) Διατίθεται επαρκής απόσταση ασφαλείας μεταξύ των κυκλοφορούντων
οχημάτων και των διαβάσεων των πεζών;
Όχι: Παρά τον ημιαστικό – αστικό χαρακτήρα της περιοχής που διατρέχει το
μελετώμενο οδικό τμήμα, η έλλειψη διαβάσεων πεζών είναι ολοκληρωτική. Η σημασία
της έλλειψης αυτής πολλαπλασιάζεται από το γεγονός ότι παραπλεύρως της οδού
εντοπίζονται πολυάριθμες ιδιοκτησίες (κατοικίες, βιοτεχνίες ή αποθήκες), μεταξύ των
οποίων η εγκάρσια διάσχιση του οδοστρώματος από πεζούς αποτελεί συχνό φαινόμενο.
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2) Υπάρχει ικανοποιητικός αριθμός διαβάσεων πεζών κατά μήκος της οδού;
Όχι: Παρά το σημαντικό ποσοστό οικιστικού χαρακτήρα της ευρύτερης περιοχής που
καλύπτει το μελετώμενο οδικό τμήμα, παρατηρείται παντελής έλλειψη διαβάσεων που
να διασχίζουν το οδόστρωμα, αποτελώντας ακόμα ένα βασικό ζήτημα.
3) Έχει ληφθεί μέριμνα για τα ηλικιωμένα άτομα, τα άτομα με αναπηρίες, τα
παιδιά, τα αναπηρικά αμαξίδια και τα παιδικά καρότσια (π.χ. κιγκλιδώματα
στήριξης, κράσπεδα, ράμπες);
Όχι: Από τη μία πλευρά, στο τμήμα Αττική Οδός – Παιανία, στο μέρος της οδού, όπου
υπάρχει πεζοδρόμιο και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, έχει γίνει διαμόρφωση με
ράμπες για τα αναπηρικά αμαξίδια, παιδικά καρότσια κτλ. Παρόλα αυτά, κατά μήκος
της πεζοδρόμησης υπάρχουν κατά συχνά διαστήματα αυξομειώσεις στην κλίση του
πεζοδρομίου, ώστε αυτό να μετατρέπεται σε ράμπα για πρόσβαση σε ιδιοκτησίες. Το
ίδιο ζήτημα παρατηρείται και στα όποια πεζοδρόμια υπάρχουν στο τμήμα «Αττική
Οδός – Σπάτα». Αντίθετα, στο εν λόγω τμήμα, αναφορικά με τα άτομα με αναπηρίες
(πχ άτομα με προβλήματα όρασης), δεν υπάρχει καμία μέριμνα, δημιουργώντας
πρόβλημα, το οποίο πολλαπλασιάζεται με την εγκατάσταση στύλων Η/Φ επί του
πεζοδρομίου σε πολλά σημεία.

Εικόνα 5.8.2.1: Ακατάλληλες ράμπες επί πεζοδρομίων (ενδεικτικά Χ.Θ. 3+890) & Απουσία
χειρολισθήρα επί ραμπών (ενδεικτικά Χ.Θ. 1+525) (Πηγή: Προσωπικό Αρχείο)

4) Έχει τοποθετηθεί χειρολισθήρας όπου είναι απαραίτητο (π.χ. σε γέφυρες και
ράμπες);
Όχι (περίπτωση ραμπών)
5) Έχει τοποθετηθεί επαρκής σήμανση που αφορά στους πεζούς σε περιοχές κοντά
σε σχολεία;
Δεν αφορά στο μελετώμενο οδικό τμήμα.
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6) Έχει τοποθετηθεί επαρκής σήμανση που αφορά στους πεζούς σε περιοχές κοντά
σε νοσοκομεία;
Δεν αφορά στο μελετώμενο οδικό τμήμα.
7) Η απόσταση μεταξύ της γραμμής διακοπής της πορείας των οχημάτων
(διαγράμμιση stop) και της διάβασης των πεζών επαρκεί ώστε να είναι οι πεζοί
ορατοί από τους οδηγούς φορτηγών;
Δεν αφορά στο μελετώμενο οδικό τμήμα, καθώς δεν εντοπίζεται καμία διάβαση πεζών,
παρά την ύπαρξη γραμμών διακοπής της πορείας των οχημάτων.
5.8.3 Ποδηλάτες
1) Το πλάτος της οδού επαρκεί για τον συνήθη αριθμό ποδηλατών;
Ναι: Κατά τη μελέτη του οδικού τμήματος, δεν παρατηρήθηκε διέλευση ποδηλάτου
μέσα από το ποδηλατόδρομο ή και γενικότερα. Άρα, το πλάτος της οδού επαρκεί και με
το παραπάνω για το συνήθη αριθμό ποδηλάτων στην περιοχή, αλλά τελικά μπορεί και
να αμφισβητηθεί και η χρησιμότητά του. Και αυτό, διότι αποτελεί και πρόβλημα,
καθώς δε φαίνεται να έχουν παρθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την
προστασία των ποδηλατιστών, αν και εφόσον χρησιμοποιήσουν τον ποδηλατόδρομο
που συνδέει ένα τμήμα της οδού μεταξύ Αττικής Οδού και Παιανίας.
2) Όπου υπάρχει ποδηλατόδρομος, είναι αυτός συνεχής (π.χ. χωρίς σημεία
στένωσης ή διακοπές);
Ναι: Ο ποδηλατόδρομος (Χ.Θ. 0+000 μέχρι Χ.Θ. 1+750) είναι συνεχής και στα σημεία
που διακόπτεται η διαχωριστική νησίδα μεταξύ οδού και ποδηλατοδρόμου για κάποιο
κάθετο δρόμο, είναι εύκολα αντιληπτός, αφού συνεχίζει σε νοητή ευθεία. Βέβαια, δεν
έχει τοποθετηθεί η απαραίτητη σήμανση για συνέχιση ποδηλατοδρόμου, όπως
αναλύθηκε στο υποκεφάλαιο 5.4.2.

Εικόνα 5.8.3.1: Ανυπαρξία κατάλληλης σήμανσης ποδηλατοδρόμου (ενδεικτικά Χ.Θ. 1+260)
(Πηγή: Προσωπικό Αρχείο)
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3) Οι σχάρες των φρεατίων είναι ασφαλείς για τη διέλευση ποδηλάτων;
Ναι: Δε φαίνεται να υπάρχει κάποιο εξόγκωμα και γενικότερα αστοχία στις σχάρες των
φρεατίων επί του ποδηλατοδρόμου.
5.8.4 Μέσα Μαζικής Μεταφοράς
Δεν αφορά στο μελετώμενο οδικό τμήμα.

5.9 Γέφυρες και οχετοί
5.9.1 Στοιχεία σχεδιασμού
1) Σε γέφυρες και θέσεις οχετών, το πλάτος της οδού παραμένει σταθερό;
Ναι
2) Η χάραξη των προσβάσεων γεφυρών/θέσεων οχετών είναι συμβατή με τη V85;
Ναι
3) Στην περίπτωση που δεν ισχύει κάποια από τις παραπάνω συνθήκες (πλάτος,
ταχύτητα), έχουν τοποθετηθεί προειδοποιητικές πινακίδες;
Δεν αφορά στις μελετώμενες περιπτώσεις, λόγω απουσίας αποκλίσεων.
5.9.2 Στηθαία ασφαλείας
1) Στις θέσεις γεφυρών και οχετών έχουν τοποθετηθεί κατάλληλα στηθαία
ασφαλείας για τη συγκράτηση εκτρεπόμενων οχημάτων;
Όχι: Εντοπίστηκαν θέσεις οχετών, για τις οποίες δεν έχουν προβλεφθεί τοποθετήσεις
κατάλληλων ΣΑΟ (και συγκεκριμένα κατάλληλων μηκών). Για την καταλληλότητα των
ΣΑΟ στις γέφυρα του ανισόπεδου κόμβου της Αττικής Οδού (Χ.Θ. 1+935 μέχρι Χ.Θ.
2+025) γίνεται αναφορά στον αντίστοιχο κεφάλαιο (κεφάλαιο 5.6).
2) Έχει γίνει ασφαλής συναρμογή του στηθαίου ασφαλείας στην οδό και στις
γέφυρες;
Όχι: Δεν εντοπίστηκαν συναρμογές διαφορετικών τύπων ΣΑΟ επί της οδού, ενώ στην
περίπτωση της γέφυρας της Αττικής Οδού (Χ.Θ. 1+935 μέχρι Χ.Θ. 2+025) εντοπίστηκε
συναρμογή που κρίνεται ακατάλληλη και χρήζει αντικατάστασης.
3) Στις γέφυρες υπάρχουν κράσπεδα
αποτελεσματικότητα των στηθαίων;

που

μπορεί

να επηρεάσουν

την

Όχι: Και στις δύο κατευθύνσεις εντοπίζονται κράσπεδα παράλληλα με τις οριογραμμές
του οδοστρώματος, με ύψος μεγαλύτερο από 7 εκ. που είναι αποδεκτό από τις ΟΜΟΕΣΑΟ και για το λόγο αυτό αποτελούν κίνδυνο για την αποτελεσματικότητα των
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στηθαίων ασφαλείας. Βέβαια, η επικινδυνότητα αυτή εξαρτάται και από την ταχύτητα
και τις διάφορες συνθήκες ενός πιθανού οχήματος που θα εκτραπεί στο σημείο.
5.9.3 Διάφορα
1) Έχει γίνει κατάλληλη πρόβλεψη για την ασφαλή κυκλοφορία των πεζών στις
γέφυρες;
Δεν αφορά στο μελετώμενο οδικό τμήμα.
2) Η διαγράμμιση της οδού συνεχίζεται και πάνω στη γέφυρα;
Ναι

5.10 Οδόστρωμα
5.10.1 Προβλήματα οδοστρώματος
1) Η κατάσταση των άκρων του οδοστρώματος είναι ικανοποιητική;
Ναι
2) Η μετάβαση από το οδόστρωμα στο έρεισμα γίνεται με ασφαλή τρόπο;
Όχι: Η μετάβαση από το οδόστρωμα στο έρεισμα κρίνεται επικίνδυνη λόγω της
πολλαπλής ύπαρξης στύλων Η/Φ κατά μήκος του ερείσματος ή επί των
πεζοδρομίων/διαχωριστικής νησίδας που έχουν το ρόλο του ερείσματος. Τέλος, ο
σημαντικότερος κίνδυνος για τα κινούμενα οχήματα δημιουργείται από την ύπαρξη
άκαμπτων τοιχίων επί του ερείσματος, πλησίον της οριογραμμής οδοστρώματος.

Εικόνα 5.10.1.2: Επικινδυνότητα ερεισμάτων (ενδεικτικά Χ.Θ. 0+820 & Χ.Θ. 2+420) (Πηγή:
Προσωπικό Αρχείο)
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3) Υπάρχουν βλάβες στο οδόστρωμα (π.χ. υπερβολική τραχύτητα, τροχοαυλάκωση,
λακκούβες, χαλαρά υλικά κ.λπ.) που μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα
ασφάλειας (π.χ. απώλεια ελέγχου του οχήματος);
Ναι: Γήρανση οδοστρώματος – Πλημμελής αποκατάσταση αγωγών Ο.Κ.Ω. –
Πλημμελής αποκατάσταση φρεατίων επίσκεψης – Τραχύτητα

Εικόνα 5.10.1.3: Γήρανση οδοστρώματος (ενδεικτικά Χ.Θ. 3+770) (Πηγή: Προσωπικό Αρχείο)

Εικόνα 5.10.1.4: Πλημμελής αποκατάσταση αγωγών Ο.Κ.Ω. (ενδεικτικά Χ.Θ. 2+365 & Χ.Θ.
2+550 & Χ.Θ. 3+550) (Πηγή: Προσωπικό Αρχείο)
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Εικόνα 5.10.1.6: Πλημμελής αποκατάσταση φρεατίων επίσκεψης (ενδεικτικά Χ.Θ. 0+470 &
Χ.Θ. 2+680) (Πηγή: Προσωπικό Αρχείο)

Εικόνα 5.10.1.7: Τραχύτητα (ενδεικτικά Χ.Θ. 3+445) (Πηγή: Προσωπικό Αρχείο)

5.10.2 Αντιολισθητικότητα
1) Εκτιμάται ότι το οδόστρωμα διαθέτει επαρκή αντιολισθητικότητα στις περιοχές
υψηλών απαιτήσεων σε τριβή (π.χ. σε καμπύλες, κατά την προσέγγιση σε
ισόπεδους κόμβους και φωτεινούς σηματοδότες, θέσεις διαχωρισμού ρευμάτων
κυκλοφορίας κ.λπ.);
Όχι: Λόγω της γενικής γήρανσης του οδοστρώματος, έχει μειωθεί αισθητά ο
συντελεστής αντιολισθητικότητας του οδοστρώματος, είτε προσεγγίζοντας τους
ισόπεδους είτε τους φωτεινούς σηματοδότες είτε το σύνολο της επιφάνειας κίνησης.
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2) Έχει γίνει έλεγχος της αντιολισθητικότητας όπου είναι απαραίτητο;
Όχι: Οι ταχύτητες κυκλοφορίας είναι σχετικά χαμηλές, προκειμένου να απαιτείται
εξειδικευμένος έλεγχος αναφορικά με την αντιολισθητικότητα της οδού.
5.10.3 Απορροή επιφανειακών υδάτων
Το οδόστρωμα είναι απαλλαγμένο από σημεία όπου η συσσώρευση ή η ροή υδάτων
μπορεί να προκαλέσει προβλήματα ασφάλειας;
Όχι: Καθώς έχει πραγματοποιηθεί αυτοψία και μετά από σημαντική βραδινή
βροχόπτωση, έχουν εντοπιστεί αρκετά σημεία, όπου υπήρχαν συσσωρευμένα ύδατα,
και μάλιστα πλησίον σχαρών απορροής ομβρίων που προφανώς δε λειτουργούσαν
επαρκώς. Τουλάχιστον, όμως, οι συσσωρεύσεις αυτές δεν εντοπίστηκαν σε κεντρικά
σημεία της επιφάνειας κυκλοφορίας, αλλά στα άκρα αυτής.

Εικόνα 5.10.3.1: Συσσώρευση υδάτων στα άκρα επιφάνειας κυκλοφορίας (Χ.Θ. 0+245 & Χ.Θ.
0+285) (Πηγή: Προσωπικό Αρχείο)

5.10.4 Χαλαρά υλικά
Υπάρχουν χαλαρά υλικά στο οδόστρωμα;
Όχι: Καθώς τα χαλαρά υλικά προκύπτουν στις περιπτώσεις ερπυσμού ή
«μπακλαβαδιάσματος», η απώλεια τέτοιου είδους αστοχιών στο οδόστρωμα έχει
αποτέλεσμα τον μη εντοπισμό χαλαρών υλικών.
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5.11 Στάθμευση
5.11.1 Γενικά θέματα
1) Η πρόβλεψη που έχει γίνει ή οι περιορισμοί που εφαρμόζονται αναφορικά με τη
στάθμευση επαρκούν για την ασφάλεια της κυκλοφορίας;
Ναι: Καθώς στο μελετώμενο οδικό τμήμα δεν επικρατούν μεγάλες ταχύτητες, η
στάση/στάθμευση των οχημάτων επί του ερείσματος δε φαίνεται να επηρεάζει την
ασφάλεια της κυκλοφορίας. Πέρα από αυτό, το γεγονός ότι η ευρύτερη περιοχή έχει
σημαντικό ελεύθερο χώρο και οι περισσότερες ιδιοκτησίες, κατοικίες ή επιχειρήσεις,
έχουν χώρο στάθμευσης εντός του οικοπέδου, μειώνει τον αριθμό των οχημάτων που
θα σταθμεύσουν επί της οδού. Όμως, υπάρχουν περιπτώσεις, όπου παρατηρούνται
παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. με στάθμευση επί του πεζοδρομίου, του ποδηλατοδρόμου ή του
ερείσματος.

Εικόνα 5.11.1.1: Περιπτώσεις στάθμευσης ως πηγή κινδύνου (ενδεικτικά Χ.Θ 0+580 & Χ.Θ.
0+720 & Χ.Θ. 3+410) (Πηγή: Προσωπικό Αρχείο)

2) Η συχνότητα της στάθμευσης επηρεάζει την ασφάλεια της οδού;
Όχι: Τα σταθμευμένα οχήματα που εντοπίστηκαν επί του ερείσματος δε φαίνεται να
επηρεάζουν την ασφάλεια κίνησης επί του εν λόγω οδικού τμήματος.
3) Διατίθεται επαρκής χώρος στάθμευσης για οχήματα εφοδιασμού ώστε να
αποφεύγονται προβλήματα ασφάλειας λόγω «διπλοπαρκαρίσματος»;
Ναι: Όλες οι ιδιοκτησίες (κατοικίες, αποθήκες, καταστήματα, βιοτεχνίες κα) έχουν
εντός του οικοπέδου τους χώρους στάθμευσης και η κυκλοφορία δεν επηρεάζεται. Από
την άλλη, βέβαια, η είσοδος/έξοδος των οχημάτων από αυτούς από/προς την οδό
αποτελεί πρόβλημα, κυρίως κατά τις βραδινές ώρες.
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4) Οι ελιγμοί στάθμευσης κατά μήκος της οδού γίνονται χωρίς την πρόκληση
προβλημάτων ασφάλειας (π.χ. στάθμευση υπό γωνία);
Ναι: Καθώς το οδικό τμήμα αποτελείται από αρκετές ευθυγραμμίες/στροφές με μικρές
καμπύλες και η στάθμευση παρά την οδό δεν παρατηρείται συχνά, οι οποιοιδήποτε
ελιγμοί στάθμευσης πραγματοποιηθούν δεν αποτελούν πηγή κινδύνου.
5) Επηρεάζεται το μήκος ορατότητας στους κόμβους και κατά μήκος της οδού από
σταθμευμένα οχήματα;
Όχι: Για τους ίδιους λόγους που προαναφέρθηκαν, η ορατότητα κατά μήκος της οδού
και στους κόμβους του οδικού τμήματος δεν επηρεάζεται από τα όποια σταθμευμένα
οχήματα εντοπίζονται επί αυτού.

5.12 Πρόβλεψη για βαραία οχήματα
5.12.1 Θέματα σχεδιασμού
1) Υπάρχει δυνατότητα προσπέρασης για τα βαρέα οχήματα στις περιπτώσεις
υψηλών κυκλοφοριακών φόρτων;
Όχι: Παρά το γεγονός ότι η κίνηση βαραίων οχημάτων στο οδικό τμήμα είναι αισθητή
(σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων στην περιοχή – σύνδεση Παιανίας – Σπάτων με
Αττική Οδό), ο μεγάλος αριθμός προσβάσεων ιδιοκτησιών επί της οδού και οι κάθετοι
δρόμοι καθιστούν απαγορευτική την πραγματοποίηση προσπεράσεων, ειδικά από
βαραία οχήματα. Για το λόγο αυτό έχει σχεδιαστεί κλειστός κεντρικός άξονας σε όλο το
μήκος.
2) Γενικά, έχει ληφθεί υπόψη το μέγεθος των οχημάτων που πιθανόν θα
χρησιμοποιούν την οδό;
Ναι: Λαμβάνοντας υπόψη τους κυκλοφοριακούς φόρτους, φαίνεται ότι η μια λωρίδα
ανά κατεύθυνση, συμπεριλαμβανομένης της ύπαρξης του ερείσματος, μπορεί να
ανταπεξέλθει στο μέγεθος των κινούμενων οχημάτων.
3) Διατίθεται επαρκής χώρος για την πραγματοποίηση ελιγμών από βαρέα
οχήματα κατά μήκος της οδού, στους κόμβους κ.λπ.;
Ναι: Υπάρχουν αρκετές εναλλακτικές διαδρομές, προκειμένου να επιτευχθεί
αναστροφή των βαραίων οχημάτων. Επομένως, δεν κρίνεται απαραίτητο να διατίθεται
επαρκής και ασφαλής χώρος επί της οδού για τη λειτουργία αυτή.
4) Η πρόσβαση στους ΣΕΑ και στους χώρους στάθμευσης βαρέων οχημάτων είναι
ασφαλής για το μέγεθος των οχημάτων που αναμένονται (λαμβάνοντας υπόψη την
επιτάχυνση, την επιβράδυνση, το πλάτος ερείσματος κ.λπ.);
Δεν αφορά στο μελετώμενο οδικό τμήμα.
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5.12.2 Κατάσταση οδοστρώματος/ερείσματος
1) Έχουν εφαρμοστεί οι κατάλληλες διαπλατύνσεις στις καμπύλες για την
εξυπηρέτηση οχημάτων μεγάλου μήκους;
Ναι: Οι οριζοντιογραφικές καμπύλες είναι αρκετά μεγάλες και, σε συνδυασμό με το
αυξημένο ημιπλάτος της οδού (5,50 μ.), δεν απαιτείται εφαρμογή κάποιας
διαπλάτυνσης για τα οχήματα μεγάλου μήκους.
2) Το πλάτος του οδοστρώματος είναι κατάλληλο για βαρέα οχήματα;
Ναι: Η διατομή β2, που έχει επιλεγεί για το μελετώμενο οδικό τμήμα, είναι
σχεδιασμένη, ώστε να μπορεί να ικανοποιεί την κυκλοφορία βαραίων οχημάτων.
3) Γενικά, η κατάσταση του οδοστρώματος επιτρέπει την ασφαλή κυκλοφορία των
βαραίων οχημάτων;
Ναι: Παρά τις μικρές αστοχίες του οδοστρώματος, οι οποίες δεν περιλαμβάνουν
σημαντικό αριθμό λακουβών – «μπακλαβαδιασμάτων», η γενική κατάστασή του
κρίνεται ικανοποιητική. Βέβαια, η γήρανση του τάπητα είναι εμφανής και η
κυκλοφορία των οχημάτων δεν γίνεται με απόλυτη ασφάλεια, κυρίως σε συνθήκες
βροχόπτωσης. Όμως, συγκριτικά και με άλλα οδικά τμήματα, τα επίπεδα του
οδοστρώματος είναι αρκετά ικανοποιητικά, ακόμα και για βαραία οχήματα.

5.13 Διευθετημένα ρέματα
5.13.1 Απορροή επιφανειακών υδάτων
1) Το οδόστρωμα είναι απαλλαγμένο από σημεία όπου η συσσώρευση ή η ροή
υδάτων μπορεί να προκαλέσει προβλήματα ασφάλειας;
Όχι: Μετά από έντονη βροχόπτωση, υπάρχουν σημεία στο ρεύμα κυκλοφορίας από
Παιανία προς Σπάτα, όπου παρατηρείται συσσώρευση υδάτων. Η συσσώρευση αυτή
παρατηρείται επί της οριογραμμής του οδοστρώματος, γεγονός που δεν αποτελείται
πολύ σοβαρό πρόβλημα ασφαλείας στο οδικό τμήμα, συγκριτικά με το αν τα ύδατα
βρίσκονταν επί της επιφάνειας κυκλοφορίας. Αυτό δε σημαίνει, όμως, ότι δεν αποτελεί
ένα σημαντικό ζήτημα προς αντιμετώπιση.
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Εικόνα 5.13.1.1: Συσσώρευση υδάτων πλησίον οριογραμμής οδοστρώματος (Χ.Θ. 0+245 &
Χ.Θ. 0+290) (Πηγή: Προσωπικό Αρχείο)

2) Εάν σημειώνεται συγκέντρωση ή ροή υδάτων στην επιφάνεια της οδού,
επισημαίνεται αυτό με σχετική σήμανση;
Όχι: Πριν τα σημεία συσσώρευσης υδάτων, παρά το γεγονός ότι είναι πιθανό να είναι
συνηθισμένο το φαινόμενο αυτό μετά από βροχόπτωση, δεν υπάρχει προειδοποιητική
σήμανση.
5.13.2 Ασφάλεια συσκευών
1) Βρίσκονται όλοι οι οχετοί και οι λοιπές μη βατές κατασκευές αποχέτευσης
ομβρίων εκτός της ελεύθερης ζώνης;
Ναι
2) Αν όχι, έχει ληφθεί μέριμνα για την προστασία από πρόσκρουση οχήματος;
Δεν αφορά στις μελετώμενες περιπτώσεις.

5.14 Διάφορα
5.14.1 Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου
1) Η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου έχει γίνει σύμφωνα με τις σχετικές
προδιαγραφές (π.χ. αναφορικά με τις ελεύθερες αποστάσεις, τα μήκη ορατότητας
κ.λπ.);
Όχι: Κατά τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου για τα ΣΑΟ, δεν έχει γίνει
απομάκρυνση της βλάστησης από τις ελεύθερες αποστάσεις. Στις περισσότερες
περιπτώσεις εφαρμογής ΣΑΟ, υπάρχουν και δέντρα που επηρεάζουν την επιλογή
χαρακτηριστικών ενός νέου συστήματος αναχαίτησης (κατηγορία ΣΑΟ, λειτουργικό
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πλάτος κα). Όμως, εφόσον προτείνεται η αντικατάσταση των υφιστάμενων ΣΑΟ
πλειοψηφικά, προϋποτίθεται και καθαρισμός των ελεύθερων αποστάσεων όπου είναι
δυνατόν πριν την τοποθέτηση των νέων συστημάτων.
2) Οι ελεύθερες αποστάσεις και τα μήκη ορατότητας θα διατηρηθούν και μετά την
ανάπτυξη της παρόδιας βλάστησης;
Όχι: Εντοπίζονται περιπτώσεις (δέντρα - καλαμιές), οι οποίες θα προκαλέσουν
προβλήματα στις ελεύθερες αποστάσεις των ΣΑΟ και στα μήκη ορατότητας, καθώς θα
επηρεαστούν μετά τη σταδιακή ανάπτυξη της βλάστησης αυτής.

Εικόνα 5.14.1.1: Παρόδια βλάστηση ως εμπόδιο σε λειτουργία ΣΑΟ – Ορατότητα (ενδεικτικά
Χ.Θ. 1+090 & Χ.Θ. 1+370) (Πηγή: Προσωπικό Αρχείο)

3) Η διαμόρφωση του παρόδιου χώρου γύρω από κυκλικούς κόμβους είναι τέτοια
ώστε να αποφεύγονται προβλήματα ορατότητας;
Δεν αφορά στο μελετώμενο οδικό τμήμα.
5.14.2 Προσωρινά έργα
1) Έχει απομακρυνθεί από την οδό όλος ο εξοπλισμός που χρησιμοποιήθηκε για
την κατασκευή ή τη συντήρησή της και δεν είναι πλέον απαραίτητος;
Ναι
2) Έχουν απομακρυνθεί από την οδό όλες οι πινακίδες ή συσκευές προσωρινού
ελέγχου της κυκλοφορίας που δεν είναι πλέον απαραίτητες;
Ναι
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5.14.3 Προβλήματα θάμβωσης από αντίθετα κινούμενα οχήματα
Έχουν αντιμετωπιστεί πιθανά προβλήματα θάμβωσης από αντίθετα κινούμενα
οχήματα (π.χ. από οχήματα κινούμενα σε βοηθητική οδό δύο κατευθύνσεων σε
μικρή απόσταση από κύριες οδούς);
Ναι: Υπάρχουν τμήματα της οδού, όπου η κλίση αλλάζει από ελαφρώς ανηφορική σε
ελαφρώς κατηφορική. Στο «σημεία αλλαγής», τα αντιθέτως κινούμενα οχήματα, ειδικά
στο τμήμα «Αττική Οδός - Σπάτα» που χρησιμοποιείται συχνά η «μεγάλη σκάλα» από
τα οχήματα, δημιουργούν προβλήματα θάμβωσης. Τα προβλήματα αυτά, βέβαια, ήταν
αναμενόμενα, καθώς ο οδοφωτισμός δε λειτουργεί και δεν υπάρχει διαχωριστική
νησίδα στη διατομή που έχει επιλεχθεί, ώστε να τοποθετηθούν έστω αντιθαμβωτικά
πετάσματα.

Εικόνα 5.14.3.1: Περίπτωση θάμβωσης (στο τμήμα «Αττική Οδός – Σπάτα» με κατεύθυνση
προς Αττική Οδό) (Πηγή: Προσωπικό Αρχείο)

5.14.4 Δραστηριότητες παρά την οδό
1) Υπάρχουν δραστηριότητες παρά την οδό που μπορεί να αποσπάσουν την
προσοχή των οδηγών;
Όχι: Πέρα από την κατοικία, οι μοναδικές παρόδιες δραστηριότητες που
πραγματοποιούνται στη συγκεκριμένη περίπτωση αφορούν το εμπόριο και τη βιοτεχνία,
χωρίς να υπάρχουν πινακίδες επί των οικημάτων που να αποσπούν αισθητά την
προσοχή του οδηγού.
2) Οι διαφημιστικές πινακίδες έχουν τοποθετηθεί με τρόπο που να μην συνιστούν
κίνδυνο;
Όχι: Κατά την προσέγγιση της Αττικής Οδού από την Παιανία και την κατεύθυνση
προς Παιανία από την Αττική Οδό, εντοπίζεται ένας σημαντικός αριθμός μικρών
διαφημιστικών πινακίδων που έχει τοποθετηθεί άναρχα, μεταξύ των προειδοποιητικών
πινακίδων/πινακίδων κατεύθυνσης, δημιουργώντας πιθανή σύγχυση και δυσκολία στον
οδηγό να εντοπίσει την πληροφορία που έχει ανάγκη κατά την κίνησή του στο οδικό
τμήμα.
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5.14.5 Εκτρεπόμενα οχήματα
Ο οδικός εξοπλισμός στα ερείσματα και στις διαβάσεις πεζών παρουσιάζει φθορές
λόγω πρόσκρουσης οχημάτων που να υποδηλώνουν κάποιο πρόβλημα ασφάλειας ή
κίνδυνο;
Όχι: Πέρα από το γεγονός ότι δεν υπάρχουν διαβάσεις πεζών εντός του μελετώμενου
οδικού δικτύου, δεν παρατηρούνται φθορές σε έρεισμα και πεζοδρόμιο, που να
υποδηλώνουν εκτροπή οχήματος και πιθανό πρόβλημα ασφαλείας ή κινδύνου.
5.14.6 Άλλα θέματα ασφαλείας
1) Τα πρανή των επιχωμάτων είναι ευσταθή;
Ναι: Μετά από σχετικό έλεγχο σε τυχαία τμήματα των επιχωμάτων της εν λόγω οδού,
δεν παρατηρήθηκε κάποιο σημείο που να παρουσιάζει αστάθεια. Χαρακτηριστικό, στο
οποίο δόθηκε ιδιαίτερη σημασία, είναι το κατά πόσο υπάρχουν δείγματα υποχώρησης
εδάφους στα συγκεκριμένα σημεία και το αν υπάρχουν μεγάλες ρωγμές στις επιφάνειες
αυτές.
2) Υπάρχουν επικίνδυνα κλαδιά που εκτείνονται πάνω από την οδό;
Ναι
3) Έχει ληφθεί σχετική μέριμνα σε περιοχές όπου εμφανίζονται ισχυροί άνεμοι;
Δεν αφορά στο μελετώμενο οδικό τμήμα.
4) Υπάρχει βλάστηση που να συνιστά εμπόδιο ορατότητας;
Ναι

Εικόνα 5.14.6.1: Βλάστηση με εκτεινόμενα κλαδιά πάνω από την οδό (Χ.Θ. 2+250 & Χ.Θ.
0+820) (Πηγή: Προσωπικό Αρχείο)
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Εικόνα 5.14.6.2: Βλάστηση ως εμπόδιο ορατότητας (Χ.Θ. 0+150 & Χ.Θ. 0+165 & Χ.Θ.
2+580) (Πηγή: Προσωπικό Αρχείο)

5.14.7 ΣΕΑ
Δεν αφορά στο μελετώμενο οδικό τμήμα.
5.14.8 Ζώα
1) Διέρχονται από την οδό κοπάδια ζώων;
Ναι: Αν και όχι με τη μορφή κοπαδιών, λόγω του χαρακτήρα της περιοχής, με πλήθος
καλλιεργήσιμων εκτάσεων, είναι πολύ πιθανή η διέλευση μεμονωμένων ζώων μέσα
από την οδό, προκαλώντας κίνδυνο στα επερχόμενα οχήματα.
2) Αν ναι, έχει τοποθετηθεί κατάλληλη περίφραξη;
Όχι: Η περίφραξη των προαναφερθέντων καλλιεργήσιμων εκτάσεων είναι αμελητέα
και δε μπορεί να ανταπεξέλθει στον περιορισμό αυτού του κινδύνου, αποτελώντας ένα
από τα βασικότερα ζητήματα προς επίλυση.
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6. Συμπεράσματα
Μετά από την ανάδειξη της αναγκαιότητας πραγματοποίησης ελέγχων οδικής
ασφάλειας σε κάθε οδικό τμήμα, το οποίο είναι ύποπτο για την ύπαρξη αστοχιών, ήταν
αναμενόμενο ότι και σε αυτή την περίπτωση θα εντοπίζονταν θέματα. Η μελέτη του εν
λόγω τμήματος της Επαρχικής Οδού Παιανίας – Λούτσας ανέδειξε πολλαπλά ζητήματα
ασφαλείας στις περισσότερος εκ των κατηγοριών της αντίστοιχης checklist. Τα
σημαντικότερα από αυτά αφορούσαν στην έλλειψη/ακαταλληλότητα των ΣΑΟ, την
οριζόντια/κάθετη σήμανση και τον οδοφωτισμό που έχει εγκατασταθεί. Παρά το
γεγονός ότι το αντικείμενο των Ε.Ο.Α. δεν περιλαμβάνει την πρόταση λύσεων για τα
εντοπιζόμενα προβλήματα, οι υποδείξεις τους είναι ικανές να δώσουν σημαντική
βοήθεια για την καταλληλότερη αποκατάσταση κάθε φθοράς και λάθους. Να
σημειωθεί, βέβαια, ότι για τον τομέα των ΣΑΟ πάρθηκε πρωτοβουλία για πρόταση
καταλληλότερων συστημάτων.
Καταληκτικά, το συνολικό σύμπερασμα για την προαναφερθείσα οδό είναι ότι
τα προβλήματα που εντοπίζονται την καθιστούν μέχρι και άξια αναφοράς ως
επικίνδυνη και ακατάλληλη για χρήση. Λύσεις, βέβαια, είναι εφικτό να βρεθούν και να
εφαρμοστούν, αρκεί να ενεργοποιηθούν οι αρμόδιοι φορείς. Μοναδικός τρόπος για την
ενεργοποίηση αυτή είναι η υιοθέτηση της βασικής ιδέας της Οδικής Ασφάλειας: η
ανθρώπινη ζωή είναι ανώτερη από τα χρήματα και, σε τέτοιες περιπτώσεις, το κέρδος
είναι απαγορευτικό να είναι πρωταρχικός στόχος.
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Παράρτημα: Χάρτες χιλιομέτρησης μελετώμενου οδικού
τμήματος Επ. Οδού Παιανίας – Λούτσας
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Χάρτης 1: Χιλιομέτρηση μελετώμενου οδικού τμήματος από Χ.Θ. 0+000 μέχρι Χ.Θ. 0+700 (ανά 100 μ.) (Πηγή: Google Earth & Ιδία επεξεργασία)

Χάρτης 2: Χιλιομέτρηση μελετώμενου οδικού τμήματος από Χ.Θ. 0+800 μέχρι Χ.Θ. 1+500 (ανά 100 μ.) (Πηγή: Google Earth & Ιδία επεξεργασία)
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Χάρτης 3: Χιλιομέτρηση μελετώμενου οδικού τμήματος από Χ.Θ. 1+600 μέχρι Χ.Θ. 2+400 (ανά 100 μ.) (Πηγή: Google Earth & Ιδία επεξεργασία)

Χάρτης 4: Χιλιομέτρηση μελετώμενου οδικού τμήματος από Χ.Θ. 2+500 μέχρι Χ.Θ. 3+300 (ανά 100 μ.) (Πηγή: Google Earth & Ιδία επεξεργασία)
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Χάρτης 5: Χιλιομέτρηση μελετώμενου οδικού τμήματος από Χ.Θ. 3+400 μέχρι Χ.Θ. 4+000 (ανά 100 μ.) (Πηγή: Google Earth & Ιδία επεξεργασία)
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