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1. ΔΗΑΓΩΓΖ 

1.1 Έλεγσορ Οδικήρ Αζθάλειαρ (ΔΟΑ) 

Ο Έιεγρνο Οδηθήο Αζθάιεηαο (ΔΟΑ) είλαη ε επίζεκε δηαδηθαζία εμέηαζεο ηεο αζθάιεηαο 

κηαο ππφ κειέηε ή πθηζηάκελεο νδνχ θαηά ηελ νπνία κηα αλεμάξηεηε νκάδα ειεγθηψλ κε ηα 

απαξαίηεηα πξνζφληα πξνζδηνξίδεη ηα πξνβιήκαηα νδηθήο αζθάιεηαο κε ζεψξεζε φισλ 

ησλ ρξεζηψλ ηεο νδνχ θαη πξνηείλεη ηξφπνπο αληηκεηψπηζήο ηνπο. Ο ΔΟΑ αλαηίζεηαη απφ 

ηελ αξκφδηα Αξρή θαη θαηά ηε δηεμαγσγή ηνπ αθνινπζείηαη κηα θαζνξηζκέλε δηαδηθαζία ελψ 

γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθφο, πξέπεη λα δηελεξγείηαη απφ κηα νκάδα Διεγθηψλ αλεμάξηεηε 

απφ ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ θαηαζθεπή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ νδηθνχ έξγνπ, κε εμεηδίθεπζε 

ζηελ ηερλνινγία νδηθήο αζθάιεηαο θαη θαηάιιειε εκπεηξία. Οη ζπζηάζεηο πνπ δηαηππψλεη ε 

Οκάδα ηνπ ΔΟΑ εμεηάδνληαη απφ ηελ αξκφδηα Αξρή. Η δηελέξγεηα Διέγρσλ Οδηθήο 

Αζθάιεηαο δελ ππνθαζηζηά ηελ αλάγθε λα ζρεδηάδεηαη ε νδφο κε ηελ νδηθή αζθάιεηα σο 

θξηηήξην πξψηεο πξνηεξαηφηεηαο. 

Απφςεηο φπσο ηα νδηθά αηπρήκαηα είλαη αλαπόθεπθηα ή/θαη φηη ε επζύλε αλήθεη ζηνπο 

ρξήζηεο κπνξεί λα εμειηρζνχλ ζε κηα ζηάζε αδηαθνξίαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο ηεο νδηθήο αζθάιεηαο. χκθσλα κε ηε ζχγρξνλε πξνζέγγηζε ηνπ Αζθαινχο 

πζηήκαηνο γηα ηελ νδηθή θπθινθνξία, ηα νδηθά αηπρήκαηα κπνξεί λα πξνιεθζνχλ ή, φηαλ 

ζπκβνχλ, λα κεηξηαζζνχλ νη επηπηψζεηο ηνπο. ηελ πξνζέγγηζε ηνπ Αζθαινχο πζηήκαηνο 

αλαγλσξίδεηαη επίζεο φηη ε θχξηα επζχλε γηα ηελ νδηθή αζθάιεηα αλήθεη ζηνπο αξκφδηνπο 

γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ πζηήκαηνο ηεο Οδηθήο Κπθινθνξίαο. Ο ΔΟΑ 

απνηειεί ζεκαληηθφ κέξνο ηεο ζπλνιηθήο εζληθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηε βειηίσζε ηεο νδηθήο 

αζθάιεηαο ζπκβάιινληαο ζηελ πξφιεςε ησλ αηπρεκάησλ ε νπνία είλαη θαιχηεξε απφ ηελ 

εθ ησλ πζηέξσλ επέκβαζε γηα απνθαηάζηαζε.  

Ο πην απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ αηπρεκάησλ 

ζην πιαίζην ηεο δηαρείξηζεο ηεο αζθάιεηαο ηεο νδηθήο ππνδνκήο (ε νπνία έρεη λνκνζεηεζεί 

σο ππνρξέσζε ηεο Πνιηηείαο) είλαη ε αλάπηπμε ηεο «Παηδείαο Οδηθήο Αζθάιεηαο» (road 

safety culture) ζε φινπο φζνη είλαη ππεχζπλνη γηα ηνλ ρεδηαζκφ θαη ηε Λεηηνπξγία ησλ 

νδψλ, δειαδή, ζε φια ηα κέιε ηεο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο ησλ Μεραληθψλ πνπ 

αζρνινχληαη κε ηνλ ζρεδηαζκφ, ηελ θαηαζθεπή, ηε ζπληήξεζε θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ νδηθψλ 

έξγσλ είηε σο ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο είηε σο πξνζσπηθφ ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ ηνπ 

Γεκνζίνπ ζε θεληξηθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν.  

Η Παηδεία Οδηθήο Αζθάιεηαο ζπλδέεηαη κε ηε ζπιινγηθή πεπνίζεζε φισλ ησλ κειψλ ηεο 

επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο ησλ Μεραληθψλ γηα ηελ αμία θαη ηε ζεκαζία ηεο νδηθήο 

αζθάιεηαο σο εζληθνχ ζέκαηνο δεκφζηαο Τγείαο. Η Παηδεία Οδηθήο Αζθάιεηαο είλαη 

επξχηεξε ηεο εθπαίδεπζεο, αλαθέξεηαη ζηηο ζηάζεηο θαη ζηε ζπκπεξηθνξά θαη εθθξάδεηαη 

κε ηε δέζκεπζε, γηα βειηίσζε ηεο νδηθήο αζθάιεηαο, φισλ ησλ ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ 

πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηα έξγα ηεο ζπγθνηλσληαθήο ππνδνκήο θαζψο θαη ησλ κειψλ 

ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ιήςεο απνθάζεσλ θαη αξκνδηνηήησλ.  
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Γηα ηελ νδηθή αζθάιεηα θαη εηδηθά γηα ηνλ ΔΟΑ δελ αξθνχλ κφλνλ νη θαιέο ηερλνινγηθέο 

γλψζεηο. Απαηηείηαη αλεμάξηεηε ζεψξεζε θαη Παηδεία Οδηθήο Αζθάιεηαο γηα λα γίλεηαη ζε 

βάζνο ελδειερήο εμέηαζε, κε απηνθξηηηθή δηάζεζε θαη εμαηξεηηθή πξνζνρή ζε θάζε 

ιεπηνκέξεηα, ψζηε ζπζηεκαηηθά λα αλαδεηνχληαη θίλδπλνη πνπ κπνξεί λα έρνπλ αγλνεζεί ή 

λα κελ έρνπλ γίλεη αληηιεπηνί. 

1.2 Δγσειπίδιο για ηον ΔΟΑ 

Σν εγρεηξίδην έρεη ζπληαρζεί κε βάζε ηηο θαιέο πξαθηηθέο γηα ηνλ ΔΟΑ πνπ εθαξκφδνληαη 

δηεζλψο, ηδηαίηεξα ζε ρψξεο κε παξάδνζε ζηελ εθαξκνγή ηνπ (φπσο ε Απζηξαιία, ε 

Μ.Βξεηαλία θαη νη Ηλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο) θαη απνζθνπεί ζηελ ππνζηήξημε θαη 

ζηελ θαζνδήγεζε ησλ Διεγθηψλ γηα ηε δηελέξγεηα ησλ Διέγρσλ Οδηθήο Αζθάιεηαο ζηελ 

Διιάδα. Σν εγρεηξίδην απεπζχλεηαη επίζεο θαη ζηνπο Μεραληθνχο πνπ αζρνινχληαη κε ηνλ 

ζρεδηαζκφ, ηελ θαηαζθεπή, ηε ιεηηνπξγία θαη ηε ζπληήξεζε ησλ νδηθψλ έξγσλ ζηνλ 

ηδησηηθφ θαη ζηνλ δεκφζην ηνκέα, κε νπνηαδήπνηε ζρέζε θαη ζέζε επζχλεο. ε νξηζκέλεο 

ελφηεηεο ηνπ εγρεηξηδίνπ αλαθέξνληαη θαη νη ζρεηηθέο πξνβιέςεηο ηνπ Πξνεδξηθνχ 

Γηαηάγκαηνο Τπ‟ Αξηζκ. 104/ 7 Ννεκβξίνπ 2011 κε ην νπνίν έγηλε ε ελζσκάησζε ζην 

εζληθφ ειιεληθφ δίθαην, ηεο Δπξσπατθήο Οδεγίαο 2008/ 96/ EΚ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 19εο Ννεκβξίνπ 2008, γηα ηε δηαρείξηζε ηεο 

αζθάιεηαο ησλ νδηθψλ ππνδνκψλ. 

1.3 Ομάδα ανάπηςξηρ ηος εγσειπιδίος για ηον ΔΟΑ 

Σν παξφλ εγρεηξίδην γηα ηνλ ΔΟΑ αλαπηχρζεθε απφ πεληακειή νκάδα ζπγθνηλσληνιφγσλ 

κεραληθψλ πνπ απνηειείηαη απφ ηνπο: 

 Γεψξγην Καλειιαΐδε, Γξ. Πνιηηηθφ Μεραληθφ, Καζεγεηή Δ.Μ.Π. (πληνληζηή) 

 νθία Βαξδάθε, Γξ. Αγξνλφκν Σνπνγξάθν Μεραληθφ 

 Φψηην Μεξηδάλε, Αγξνλφκν Σνπνγξάθν Μεραληθφ, MSc 

 Αλαζηάζην Γξαγνκάλνβηηο, Πνιηηηθφ Μεραληθφ 

 Αιεμάλδξα Λαΐνπ, Πνιηηηθφ Μεραληθφ, MSc. 
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2. ΒΑΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΔΟΑ 

2.1 Οπιζμόρ ΔΟΑ 

Ο ΔΟΑ νξίδεηαη σο ε επίζεκε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία κηα αλεμάξηεηε θαη δηαζέηνπζα ηα 

απαξαίηεηα πξνζφληα νκάδα, δηεξεπλά ην ελδερφκελν νδηθψλ αηπρεκάησλ θαη ην επίπεδν 

νδηθήο αζθάιεηαο γηα φινπο ηνπο ρξήζηεο ζε έλα κειινληηθφ νδηθφ ή θπθινθνξηαθφ έξγν ή 

ζε κηα πθηζηάκελε νδφ. 

χκθσλα κε ην Π.Γ.104/2011, ν ΔΟΑ νξίδεηαη σο «ε αλεμάξηεηε, ιεπηνκεξήο, ζπζηεκαηηθή 

θαη ηερληθή επαιήζεπζε ηεο αζθάιεηαο ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ελόο νδηθνύ έξγνπ ππνδνκήο, 

ε νπνία θαιύπηεη όια ηα ζηάδηα, από ηε κειέηε έσο ηελ αξρηθή ιεηηνπξγία ηνπ». Αλαθέξεηαη 

επίζεο φηη «νη Δπηζεσξήζεηο Αζθαιείαο είλαη ππνρξεσηηθέο γηα όιν ην δηεπξσπατθό νδηθό 

δίθηπν θαη πεξηιακβάλνπλ πεξηνδηθέο επηζεσξήζεηο αλά ηξηεηία». 

Ο ΔΟΑ εληάζζεηαη ζε έλα επξχηεξν ζχζηεκα δηαρείξηζεο ηεο πνηφηεηαο. Απνηειεί κηα 

πξνζέγγηζε πξφιεςεο κε ζηφρν ηνλ εληνπηζκφ ησλ ελ δπλάκεη πξνβιεκάησλ αζθάιεηαο 

ζε φζν ην δπλαηφλ πξνγελέζηεξν ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο κειέηεο, θαηαζθεπήο θαη 

ιεηηνπξγίαο ελφο νδηθνχ έξγνπ θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ θαηάιιεισλ κέηξσλ γηα ηνλ 

πεξηνξηζκφ ή ηελ εμάιεηςε ησλ πξνβιεκάησλ απηψλ, κε ζηφρν ηε κείσζε ησλ νδηθψλ 

αηπρεκάησλ, πξηλ ηελ παξάδνζε ηνπ έξγνπ ζηελ θπθινθνξία ή πξηλ ζπκβνχλ αηπρήκαηα. 

Παξάιιεια κε ηε δηαηχπσζε ηνπ νξηζκνχ ηνπ ΔΟΑ είλαη ζεκαληηθφ λα απνζαθεληζηεί ηη 

δελ είλαη ν ΔΟΑ. πγθεθξηκέλα ν ΔΟΑ: 

 δελ είλαη κέζνδνο αμηνιφγεζεο ελφο έξγνπ 

 δελ είλαη ηξφπνο θαηάηαμεο ελφο έξγνπ κεηαμχ άιισλ ή ππνζηήξημεο ηεο θαηαζθεπήο 

ηνπ έλαληη άιισλ 

 δελ είλαη ηξφπνο αμηνιφγεζεο κηαο επηινγήο έλαληη άιισλ 

 δελ είλαη έιεγρνο ζπκκφξθσζεο ηνπ έξγνπ κε ηηο ηζρχνπζεο Πξνδηαγξαθέο ζρεδηαζκνχ 

 δελ αληηθαζηζηά ηνπο ηερληθνχο ειέγρνπο πνπ εθαξκφδνληαη ζηε κειέηε 

 δελ είλαη δηεξεχλεζε νδηθψλ αηπρεκάησλ 

 δελ είλαη αλαζρεδηαζκφο ηνπ έξγνπ 

 δελ αθνξά κφλνλ ζε έξγα πςεινχ θφζηνπο ή ζε έξγα κε ελ δπλάκεη πξνβιήκαηα 

αζθάιεηαο. 

2.2 Σσέζη ΔΟΑ και Πποδιαγπαθών Σσεδιαζμού 

Γεληθά, ε βειηίσζε ηεο νδηθήο αζθάιεηαο επηδηψθεηαη ζηηο ππφ θαηαζθεπή νδνχο κε ηνλ 

νξζφ ζρεδηαζκφ θαη θαηαζθεπή, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ζρεηηθέο Πξνδηαγξαθέο, ελψ ζηηο 
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πθηζηάκελεο νδνχο κε ηε ζπζηεκαηηθή ζπληήξεζε. Οη κειεηεηέο θαη νη θαηαζθεπαζηέο ησλ 

νδηθψλ έξγσλ πξέπεη λα είλαη θαινί γλψζηεο ησλ ζρεηηθψλ Πξνδηαγξαθψλ γηα ηνλ 

ζρεδηαζκφ ησλ νδψλ, λα ηηο εθαξκφδνπλ κε νξζφ ηξφπν θαη λα αλαγλσξίδνπλ ηηο 

πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο δελ είλαη εθαξκφζηκεο. Ωζηφζν, ε εθαξκνγή ησλ Πξνδηαγξαθψλ 

δελ εμαζθαιίδεη πάληα πςειφ επίπεδν αζθάιεηαο γηα ην έξγν θαζψο: 

 νη Πξνδηαγξαθέο γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ νδψλ έρνπλ ζπληαρζεί απνβιέπνληαο θαη ζε 

άιινπο ζηφρνπο πέξαλ ηεο αζθάιεηαο (π.ρ. κείσζε θφζηνπο) 

 νη Πξνδηαγξαθέο ζπρλά νξίδνπλ ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο γηα ηα ζηνηρεία ηνπ 

ζρεδηαζκνχ, φκσο ν ζπλδπαζκφο ελφο αξηζκνχ ζηνηρείσλ κε ηηκέο ζρεδηαζκνχ πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο, κπνξεί λα εκπνδίδεη ηε δεκηνπξγία 

ζπγρσξεηηθνχ πεξηβάιινληνο, κελ αθήλνληαο πεξηζψξηα γηα ιάζνο ζηνπο ρξήζηεο ηεο 

νδνχ 

 νη Πξνδηαγξαθέο αλαθέξνληαη ζε γεληθέο θαη ζπλήζεηο θαηαζηάζεηο, δελ θαιχπηνπλ 

θάζε πηζαλή πεξίπησζε θαη κπνξεί λα κελ είλαη εθαξκφζηκεο ζηηο ζπγθεθξηκέλεο 

ζπλζήθεο ζρεδηαζκνχ 

 κπνξεί λα έρεη ρξεζηκνπνηεζεί Πξνδηαγξαθή πνπ δελ είλαη θαηάιιειε γηα ην 

εμεηαδφκελν έξγν ή πνπ δελ είλαη επηθαηξνπνηεκέλε  

 ζηηο Πξνδηαγξαθέο ζπλήζσο ιακβάλεηαη κέξηκλα γηα ηελ αζθαιή θίλεζε ησλ νρεκάησλ 

θαη δελ ιακβάλνληαη ππφςε νη αλάγθεο θαη νη πεξηνξηζκνί ησλ ρξεζηψλ θαη θπξίσο ησλ 

επάισησλ (π.ρ.πεδψλ, πνδειαηψλ, κνηνζπθιεηηζηψλ, ειηθησκέλσλ νδεγψλ) 

 ε έλλνηα ηεο αζθάιεηαο, φπσο απηή ζπρλά πξνθχπηεη απφ ηηο ηερληθέο Πξνδηαγξαθέο 

ζρεδηαζκνχ, ζπλδέεηαη κε ην πψο νη κεραληθνί ζρεδηάδνπλ ηηο νδνχο. Όκσο νη ρξήζηεο 

κπνξεί λα ηηο ρξεζηκνπνηνχλ δηαθνξεηηθά (π.ρ. πνιιά ζηνηρεία ηεο νδνχ ζπλδένληαη κε 

ηε ιεθζείζα ηαρχηεηα κειέηεο, φκσο αλ νη ρξήζηεο αληηιακβάλνληαη ηελ νδφ σο 

αζθαιή θαη γηα πςειφηεξεο ηαρχηεηεο, δελ ζα ηζρχεη ε ηαρχηεηα κειέηεο θαη πηζαλφλ 

δελ ζα ηεξνχληαη θαη ηα θαζνξηζζέληα φξηα ηαρχηεηαο) 

 εηδηθφηεξα γηα ηελ Διιάδα επηζεκαίλεηαη ε έιιεηςε Πξνδηαγξαθψλ πνπ λα ζηεξίδνληαη 

ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ Διιήλσλ ρξεζηψλ, ηεο ππνδνκήο θαη ησλ νρεκάησλ, θαη ε 

ρξήζε θαλνληζκψλ άιισλ ρσξψλ, ελψ δελ είλαη ζπάληα ε χπαξμε παγησκέλσλ 

πξαθηηθψλ ή ιχζεσλ πνπ εθαξκφδνληαη “παξαδνζηαθά”. 

Καηά ηνλ ΔΟΑ δελ εμεηάδεηαη ε ηερληθή ζπκβαηφηεηα ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο θαηαζθεπήο 

ηεο νδνχ κε ηηο αληίζηνηρεο Πξνδηαγξαθέο, δελ ειέγρεηαη ε ηερληθή πιεξφηεηα ηεο κειέηεο 

θαη δελ ππνδεηθλχνληαη ιεπηνκεξείο ιχζεηο γηα ηνλ αλαζρεδηαζκφ ηεο νδνχ. Διέγρεηαη αλ ην 

έξγν αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο αζθάιεηαο γηα ηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο. 

χκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή Οδεγία 2008/ 96/ EΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 19εο Ννεκβξίνπ 2008, γηα ηε δηαρείξηζε ηεο αζθάιεηαο ησλ νδηθψλ 

ππνδνκψλ, πξέπεη λα δηεμάγεηαη ΔΟΑ ππνρξεσηηθά ζην δηεπξσπατθφ νδηθφ δίθηπν, ζε φια 

ηα θξάηε – κέιε (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2008). Η ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο ζην εζληθφ 

ειιεληθφ δίθαην, έγηλε κε ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα Τπ‟Αξ.104/ 7-11-2011, φπσο 
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δεκνζηεχηεθε ζην ΦΔΚ-Α-237-2011 (Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο ηεο Διιεληθήο 

Γεκνθξαηίαο, 2011).  

2.3 Γιαδικαζία διενέπγειαρ ΔΟΑ 

Η δηαδηθαζία ηνπ ΔΟΑ μεθηλά φηαλ ιακβάλεηαη ε απφθαζε λα κειεηεζεί/ θαηαζθεπαζηεί έλα 

λέν νδηθφ έξγν ή λα αλαθαηαζθεπαζηεί ή λα γίλεη ζπληήξεζε κεγάιεο θιίκαθαο ζε κηα 

πθηζηάκελε νδφ. Αλεμάξηεηα απφ ην κέγεζνο ηνπ έξγνπ, ν ΔΟΑ εθαξκφδεηαη ζηα εμήο 

ζηάδηα κειέηεο/ πινπνίεζεο ελφο νδηθνχ έξγνπ: 

 ζηελ Πξνθαηαξθηηθή/ Αλαγλσξηζηηθή Μειέηε (πεξηιακβαλνκέλεο ελδερφκελεο κειέηεο 

ζθνπηκφηεηαο) 

 ζηελ Πξνκειέηε (ππνρξεσηηθφ ζηάδην, ζχκθσλα κε ην Άξζξν 4 ηνπ Π.Γ.104/ 2011) 

 ζηελ Οξηζηηθή Μειέηε, πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο κειέηεο ζήκαλζεο - αζθάιηζεο 

(ππνρξεσηηθφ ζηάδην, ζχκθσλα κε ην Άξζξν 4 ηνπ Π.Γ.104/ 2011) 

 πξηλ ηελ παξάδνζε ζηελ θπθινθνξία (ππνρξεσηηθφ ζηάδην, ζχκθσλα κε ην Άξζξν 4 

ηνπ Π.Γ.104/ 2011), ή ηνπιάρηζηνλ ζχληνκα κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ 

 θαηά ην αξρηθφ ζηάδην ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ (ππνρξεσηηθφ ζηάδην, ζχκθσλα κε ην 

Άξζξν 4 ηνπ Π.Γ.104/ 2011). 

Δπηπιένλ, ν ΔΟΑ εθαξκφδεηαη ζην πθηζηάκελν νδηθφ δίθηπν, ζε ζέζεηο/ ηκήκαηα εθηέιεζεο 

εξγαζηψλ επί ησλ νδψλ, θαζψο θαη γηα ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο ρξεζηψλ ηεο νδνχ. 

Αλαιπηηθά ζηνηρεία γηα ηα ζηάδηα δηελέξγεηαο ΔΟΑ θαη ηνπο ππφινηπνπο ηχπνπο ΔΟΑ 

παξνπζηάδνληαη ζηα Κεθάιαηα 4 θαη 5 ηνπ παξφληνο εγρεηξηδίνπ αληίζηνηρα. 

ε θάζε πεξίπησζε, ζπληζηάηαη ε δηελέξγεηα ΔΟΑ ζε φζν ην δπλαηφλ πξνγελέζηεξν ζηάδην 

θαζψο πνιιά ζέκαηα αζθάιεηαο κπνξεί λα είλαη δχζθνιν λα αληηκεησπηζηνχλ αλ 

εληνπηζηνχλ ζηελ Οξηζηηθή Μειέηε ή κεηά ηελ παξάδνζε ηνπ έξγνπ ζηελ θπθινθνξία. 

Ο ΔΟΑ πξαγκαηνπνηείηαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ αληίζηνηρνπ ζηαδίνπ ηεο κειέηεο ηνπ 

νδηθνχ έξγνπ θαη ηελ ππνβνιή ηνπ απφ ηνπο κειεηεηέο ζηελ Τπεξεζία, θαη αθνχ έρνπλ 

νινθιεξσζεί νη αλαγθαίνη έιεγρνη πιεξφηεηαο/ ηερληθνί έιεγρνη ηεο κειέηεο, είηε απφ ηελ 

Τπεξεζία, είηε απφ ηνλ αλεμάξηεην κεραληθφ ή άιιν ηερληθφ ζχκβνπιν ηεο Τπεξεζίαο 

(εθφζνλ ππάξρεη). Ο ΔΟΑ πξαγκαηνπνηείηαη ακέζσο πξηλ απφ ηελ έγθξηζε ηεο κειέηεο, 

ψζηε, εθφζνλ πξνθχςεη ε αλάγθε γηα ηξνπνπνηήζεηο/ βειηηψζεηο ζηε κειέηε κε βάζε ηηο 

ζπζηάζεηο ηνπ ΔΟΑ, λα δηεπθνιχλεηαη ε πινπνίεζή ηνπο απφ ηνλ κειεηεηή. 

2.4 Καηηγοπίερ έπγυν ζηα οποία εκπονείηαι ΔΟΑ 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζεκαληηθφηεξν ξφιν γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ΔΟΑ έρεη ην κέγεζνο ησλ ελ 

δπλάκεη θηλδχλσλ πνπ ελέρεη ε κειέηε ηνπ έξγνπ παξά ην κέγεζνο ηνπ έξγνπ. ηα είδε ησλ 

έξγσλ ζηα νπνία δηελεξγείηαη ΔΟΑ ζπγθαηαιέγνληαη: 
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 λένη απηνθηλεηφδξνκνη 

 θχξηεο νδνί 

 έξγα αλαθαηαζθεπήο νδψλ ή ηξνπνπνίεζεο ηεο ράξαμεο 

 βειηηψζεηο νδψλ κηθξήο θιίκαθαο 

 έξγα ζε θφκβνπο 

 έξγα ζπληήξεζεο ησλ νδψλ 

 παξαθακπηήξηεο νδνί ζηελ άκεζε πεξηνρή κεγάισλ έξγσλ 

 έξγα δηαρείξηζεο ηεο θπθινθνξίαο 

 έξγα δηαρείξηζεο ηεο θπθινθνξίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο νδηθψλ έξγσλ 

 δηαδξνκέο γηα πεδνχο θαη πνδειάηεο 

 έξγα βειηίσζεο ηεο ζεκαηνδφηεζεο 

 έξγα γηα ήπηα θπθινθνξία εληφο θαη εθηφο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ 

 ζρεδηαζκφο δηαδξνκψλ απφ θαη πξνο ην ζρνιείν 

 επεκβάζεηο γηα ηε κείσζε ησλ νδηθψλ αηπρεκάησλ 

 έξγα αλάπηπμεο. 

Ο EOA κπνξεί επίζεο λα εθαξκνζηεί ζε έξγα εθηφο ηεο νδνχ, ηα νπνία φκσο επεξεάδνπλ 

ηελ θπθινθνξία, φπσο γηα παξάδεηγκα ε αλάπηπμε εκπνξηθψλ ρξήζεσλ πνπ έρεη σο 

απνηέιεζκα αιιαγέο ζηελ θπθινθνξία ησλ κέζσλ καδηθήο κεηαθνξάο, δεκηνπξγία 

πξνζβάζεσλ γηα νρήκαηα θαη πεδνχο, κείσζε ηεο νξαηφηεηαο θαη ηεο ηαρχηεηαο θίλεζεο 

ζηα ζεκεία εηζφδνπ, αχμεζε ηεο θπθινθνξίαο ησλ πεδψλ ζηελ πεξηνρή θ.ιπ.  

χκθσλα κε ην Π.Γ.104/ 2011 (Άξζξν 4 θαη Άξζξν 2), ν ΔΟΑ είλαη ππνρξεσηηθφο ζηα 

Οδηθά Έξγα Τπνδνκήο, δειαδή ηα έξγα θαηαζθεπήο λέαο νδηθήο ππνδνκήο ή νπζηαζηηθήο 

βειηίσζεο ηνπ ππάξρνληνο δηεπξσπατθνχ δηθηχνπ (φπσο απηφ νξίδεηαη ζην ηκήκα 2 ηνπ 

Παξαξηήκαηνο Ι ηεο απφθαζεο αξηζ. 1692/ 96/ ΔΚ θαη ζην άξζξν 9 ηεο απφθαζεο αξηζ. 

661/ 2010/ ΔΚ), ηα νπνία επεξεάδνπλ ηελ θπθινθνξηαθή ξνή. 

2.5 Δλεγκηέρ Οδικήρ Αζθάλειαρ 

Ο ξφινο ηνπ Διεγθηή νδηθήο αζθάιεηαο θαηά ηελ εμέηαζε κηαο κειέηεο νδνχ ή κηαο 

πθηζηάκελεο νδνχ ζπλνςίδεηαη ζηνλ πξνβιεκαηηζκφ ζηα εμήο δεηήκαηα:  

 Πνηνο κπνξεί λα ηξαπκαηηζηεί ζε έλα αηύρεκα ζηo ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ηεο νδνύ θαη 

κε πνηνλ ηξόπν κπνξεί λα ζπκβεί απηό. 

 Με πνηνλ ηξόπν κπνξεί λα κεησζεί ε πηζαλόηεηα αηπρήκαηνο ή λα κεηξηαζζνύλ νη 

ζπλέπεηέο ηνπ. 
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Σα ζέκαηα απηά πξέπεη λα εμεηάδνληαη απφ κεραληθνχο έκπεηξνπο ζε ζέκαηα νδηθήο 

αζθάιεηαο πνπ θαηαλννχλ ηνπο κεραληζκνχο ησλ νδηθψλ αηπρεκάησλ θαη γλσξίδνπλ 

ηξφπνπο γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο.  

Δλψ ην ζεκαληηθφηεξν έξγν ηνπ Διεγθηή είλαη ν εληνπηζκφο ησλ ζέζεσλ ελδερφκελσλ 

ζπγθξνχζεσλ, ζα πξέπεη λα δίλεηαη έκθαζε ζηελ νδηθή αζθάιεηα φισλ ησλ ρξεζηψλ ηεο 

νδνχ: πεδψλ, αλζξψπσλ κε θηλεηηθέο δπζθνιίεο, παηδηψλ, ειηθησκέλσλ ρξεζηψλ ηεο νδνχ 

θαζψο θαη νδεγψλ θαη επηβαηψλ ησλ νρεκάησλ. 

Η Οκάδα ησλ Διεγθηψλ ηνπ ΔΟΑ πξέπεη λα είλαη κηα αλεμάξηεηε νκάδα, κε ηα θαηάιιεια 

πξνζφληα, ε νπνία πξνζδηνξίδεη θαη ηεξαξρεί ηα πξνβιήκαηα αζθάιεηαο θαη δηαηππψλεη 

πξνηάζεηο βειηίσζεο ηεο νδηθήο αζθάιεηαο.  

Τπάξρνπλ νξηζκέλεο απαηηήζεηο πνπ ζπκβάινπλ ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ Διεγθηψλ 

Οδηθήο Αζθάιεηαο θαη ησλ Οκάδσλ Διεγθηψλ Οδηθήο Αζθάιεηαο θαη νη νπνίεο 

αλαπηχζζνληαη ζηηο επφκελεο ελφηεηεο. 

2.5.1 Απαίηεζε Δκπεηξίαο 

Δκπεηξία ζηελ ηερλνινγία νδηθήο αζθάιεηαο  

Η εκπεηξία ζηελ ηερλνινγία νδηθήο αζθάιεηαο είλαη νπζηψδεο ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ Διεγθηή 

θαη ζπλδέεηαη κε γλψζεηο θαη εκπεηξία ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο ηεο θπθινθνξίαο, ζρεδηαζκνχ 

ηεο νδνχ, θαηαζθεπήο ηεο νδνχ θαη ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα. Δπηζεκαίλεηαη φηη ν 

Διεγθηήο κεραληθφο ζα πξέπεη λα θαηαλνεί ηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα θαη λα 

ζπλεηδεηνπνηεί φηη νη βειηησηηθέο επεκβάζεηο γηα ηελ αζθάιεηα ηεο νδηθήο ππνδνκήο 

ιεηηνπξγνχλ κέζσ ηεο επηξξνήο ηνπο ζηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά.   

Οη Διεγθηέο ζα πξέπεη λα έρνπλ γλψζεηο θαη εκπεηξία ζε ζέκαηα αλάιπζεο θαη δηεξεχλεζεο 

αηπρεκάησλ, ζπκπεξηθνξάο φισλ ησλ ρξεζηψλ ηεο νδνχ, κέηξσλ κείσζεο ησλ 

αηπρεκάησλ θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ κέηξσλ. Οη Διεγθηέο ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ 

πσο, πνπ θαη γηαηί ζπκβαίλνπλ ηα αηπρήκαηα θαη λα θαηαλννχλ ηε δηαθνξά κεηαμχ 

αληηιεπηήο θαη πξαγκαηηθήο επηθηλδπλφηεηαο. Δίλαη ζεκαληηθφ λα έρνπλ ζπλερή θαη 

πξφζθαηε εκπεηξία ζηελ ηερλνινγία νδηθήο αζθάιεηαο ψζηε λα είλαη ελεκεξσκέλνη ζρεηηθά 

κε ηελ πην ζχγρξνλε ζεσξία, έξεπλα θαη ηερληθέο αληηκεηψπηζεο αηπρεκάησλ.    

Δίλαη απαξαίηεην νη Διεγθηέο Οδηθήο Αζθάιεηαο λα έρνπλ θαιέο γλψζεηο θαη εκπεηξία 

ζεκάησλ ζρεδηαζκνχ, ιεηηνπξγίαο θαη θαηαζθεπήο ησλ νδψλ ψζηε νη πξνηάζεηο ηνπο λα 

είλαη νξζέο. Αλ θαη ν Διεγθηήο Οδηθήο Αζθάιεηαο δελ απαηηείηαη λα έρεη εκπεηξία ζε πην 

εμεηδηθεπκέλεο πεξηνρέο φπσο ε ζεκαηνδφηεζε ή ν θσηηζκφο ηεο νδνχ, πξέπεη λα έρεη ηηο  

ζρεηηθέο βαζηθέο γλψζεηο ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα εληνπίδεη θηλδχλνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

απηά ηα ζηνηρεία θαη λα ζπκβάιεη ζηε δηακφξθσζε πξνηάζεσλ γηα θαηάιιειεο θαη βηψζηκεο 

ιχζεηο. 
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Δκπεηξία ζηνλ ΔΟΑ  

Ο Διεγθηήο ρξεηάδεηαη λα έρεη γλψζε ηνπ ΔΟΑ. Καζψο θάζε ηχπνο νδηθνχ έξγνπ ζέηεη 

δηαθνξεηηθέο απαηηήζεηο ζηνπο δηάθνξνπο ρξήζηεο ηεο νδνχ, αλαδεηθλχνληαο επνκέλσο 

δηαθνξεηηθνχο θηλδχλνπο,  ν Διεγθηήο είλαη απαξαίηεην λα έρεη εκπεηξία ζηνλ ΔΟΑ γηα ηνλ 

ηχπν θαη ηε θάζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ ζηνλ νπνίν θαιείηαη λα δηελεξγήζεη ηνλ ΔΟΑ, 

ηδηαίηεξα φηαλ είλαη ν πληνληζηήο ηεο νκάδαο ησλ Διεγθηψλ. Δπηπιένλ, δελ είλαη 

επηζπκεηφ ν Διεγθηήο λα απαζρνιείηαη απνθιεηζηηθά κε Διέγρνπο Οδηθήο Αζθάιεηαο, 

θαζψο ρξεηάδεηαη λα είλαη ελεκεξσκέλνο θαη λα δηαηεξεί ηελ εκπεηξία ηνπ θαη ζε άιιεο 

πεξηνρέο ηεο ηερλνινγίαο νδηθήο αζθάιεηαο. 

2.5.2 Απαίηεζε ζχζηαζεο Οκάδαο ηνπ ΔΟΑ 

Ο ΔΟΑ γίλεηαη απφ νκάδα Διεγθηψλ ε νπνία ζα πξέπεη λα απνηειείηαη απφ δχν ή 

πεξηζζφηεξα άηνκα, θαζψο έρεη απνδεηρζεί φηη δχν άηνκα (βι. θαη παξάγξαθν 3.1 ζρεηηθά 

κε ηνλ αξηζκφ κειψλ νκάδαο ΔΟΑ) πνπ δηελεξγνχλ ΔΟΑ εληνπίδνπλ πεξηζζφηεξα 

πξνβιήκαηα νδηθήο αζθάιεηαο ζε ζρέζε κε έλα άηνκν. Άιια πιενλεθηήκαηα ηεο 

δηελέξγεηαο ηνπ ΔΟΑ απφ δχν άηνκα είλαη φηη ζπλαπνθαζίδεηαη εάλ ζέκαηα πνπ 

αλαδεηθλχνληαη είλαη πηζαλφ λα νδεγήζνπλ ζε αηχρεκα εάλ δελ αληηκεησπηζζνχλ. Αθφκε, ε 

νκάδα είλαη πεξηζζφηεξν πηζαλφ λα θάλεη πην απνηειεζκαηηθέο πξνηάζεηο ζε ζρέζε κε έλα 

άηνκν.    

Η Οκάδα ΔΟΑ απνηειείηαη απφ ηνλ πληνληζηή ηεο Οκάδαο θαη ηα Μέιε ηεο Οκάδαο. Δίλαη 

πηζαλφλ λα ππάξρνπλ θαη πξφζζεηα Μέιε ηεο Οκάδαο θαζψο θαη Παξαηεξεηέο ηεο 

Οκάδαο, νη νπνίνη είλαη Δθπαηδεπφκελνη Διεγθηέο. Σα Μέιε θαη ν πληνληζηήο ζα πξέπεη λα 

έρνπλ θαηάιιειε εκπεηξία ελψ ν πληνληζηήο πξέπεη λα έρεη κεγαιχηεξε εκπεηξία ζηνλ 

ζπγθεθξηκέλν ηχπν έξγνπ ζην νπνίν δηελεξγείηαη ν ΔΟΑ. Μπνξεί επίζεο λα ιάβνπλ κέξνο 

ζηε δηαδηθαζία ΔΟΑ θαη εηδηθνί γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηχπν ηνπ έξγνπ, κε ζπκβνπιεπηηθφ 

ξφιν ζε εμεηδηθεπκέλα ζέκαηα. 

2.5.3 Απαίηεζε Αλεμαξηεζίαο 

Ο ΔΟΑ ζα πξέπεη λα δηελεξγείηαη απφ έκπεηξνπο Διεγθηέο νη νπνίνη πξέπεη λα είλαη 

αλεμάξηεηνη απφ ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ έξγνπ θαη λα εζηηάδνπλ ζηηο αλάγθεο γηα αζθάιεηα 

φισλ ησλ ρξεζηψλ ηεο νδνχ. Η βαζηθή αξρή είλαη φηη δελ είλαη απνδεθηφ νη Διεγθηέο λα 

δηελεξγνχλ ΔΟΑ ζε έξγν ζηε κειέηε ηνπ νπνίνπ είραλ ζπκκεηνρή. Ο κειεηεηήο ελφο έξγνπ 

έρεη ιάβεη ππφςε ηνπο δηάθνξνπο πεξηνξηζκνχο θαη αληαγσληζηηθνχο ζθνπνχο, ελψ πνιιέο 

θνξέο ε αζθάιεηα δελ είλαη ν πξσηαξρηθφο ζθνπφο.  

Δίλαη απνδεθηφ γηα ηελ Οκάδα ΔΟΑ λα ζπκβνπιεχεη ηελ Οκάδα Μειέηεο ηνπ έξγνπ ζε 

ζέκαηα νδηθήο αζθάιεηαο θαηά ηε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ. Η Οκάδα ΔΟΑ κπνξεί λα 

επηθνηλσλεί θαηεπζείαλ κε ηελ Οκάδα Μειέηεο γηα δηεπθξηλήζεηο πνπ ηπρφλ ρξεηάδνληαη 

ζρεηηθά κε ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ έξγνπ. 
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2.5.4 Απαηηήζεηο πξνζφλησλ 

Διεγθηέο Οδηθήο Αζθάιεηαο ζα κπνξεί λα είλαη Πνιηηηθνί Μεραληθνί θαη Αγξνλφκνη 

Σνπνγξάθνη Μεραληθνί, εγγεγξακκέλνη ζην Μεηξψν Μειεηεηψλ ζηελ θαηεγνξία 

πγθνηλσληαθψλ έξγσλ ή Τπάιιεινη ηνπ Γεκνζίνπ, ζχκθσλα κε ην Π.Γ.104/ 2011. 

χκθσλα κε ηε δηεζλή πξαθηηθή, ηα πξνζφληα ησλ Διεγθηψλ Οδηθήο Αζθάιεηαο 

αλαθέξνληαη ζε εκπεηξία, δεμηφηεηεο θαη εθπαίδεπζε θαη ζπγθεθξηκέλα ζε:  

 Δπαγγεικαηηθή εκπεηξία ζηνλ ζρεδηαζκφ ησλ νδψλ, ζηελ ηερλνινγία νδηθήο αζθάιεηαο 

θαη ζηελ αλάιπζε θαη δηεξεχλεζε αηπρεκάησλ.  

 Δθπαίδεπζε ζηνλ ΔΟΑ. 

 Γηαηήξεζε ηξέρνπζαο εκπεηξίαο ζηνλ ΔΟΑ.   

 Δπηκφξθσζε γηα Διεγθηέο Οδηθήο Αζθάιεηαο. 

 

Μέινο ηεο Οκάδαο Διέγρνπ Οδηθήο Αζθάιεηαο 

Οη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ απφθηεζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ επάξθεηαο γηα ηνλ Διεγθηή Οδηθήο 

Αζθάιεηαο φπσο ζπλάγνληαη απφ ην Άξζξν 9 ηνπ Π.Γ.104/ 2011, είλαη: 

 ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξα ρξφληα εκπεηξίαο ζηνλ ζρεδηαζκφ ησλ νδψλ, ζηε δηεξεχλεζε 

αηπρεκάησλ θαη ζηελ ηερλνινγία νδηθήο αζθάιεηαο 

 επηηπρήο νινθιήξσζε πηζηνπνηεκέλνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο γηα ηνλ ΔΟΑ. 

Σν Π.Γ.104/ 2011 πξνβιέπεη ηελ ππνρξεσηηθή πεξηνδηθή επηκφξθσζε ησλ Διεγθηψλ 

(Άξζξν 9), φκσο δελ νξίδεη σο πξνυπφζεζε ηελ εκπεηξία ζε ΔΟΑ. χκθσλα κε ηηο θαιέο 

πξαθηηθέο δηεζλψο, πξνηείλεηαη κεηά ηελ πάξνδν δχν εηψλ απφ ηε ζέζπηζε 

«Καηεπζπληήξησλ Γξακκψλ», θαη εθφζνλ νη έιεγρνη ζα πξαγκαηνπνηνχληαη κφλνλ απφ 

Διεγθηέο ή νκάδεο ζηηο νπνίεο ζα ζπκκεηέρνπλ Διεγθηέο, λα πξνζηεζνχλ σο 

πξνυπνζέζεηο ε ηξέρνπζα εκπεηξία ζηνλ ΔΟΑ κε δχν ηνπιάρηζηνλ ΔΟΑ εληφο ησλ δχν 

ηειεπηαίσλ εηψλ θαζψο θαη ε παξαθνινχζεζε πξνγξάκκαηνο επαλεθπαίδεπζεο ζηνλ ΔΟΑ 

εληφο ησλ δχν ηειεπηαίσλ εηψλ, γηα δηαηήξεζε ηεο ηζρχνο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ επάξθεηαο. 

χκθσλα κε ην Π.Γ.104/ 2011 γηα ηε δηαρείξηζε ηεο νδηθήο αζθάιεηαο, φηαλ νη ΔΟΑ 

πξαγκαηνπνηνχληαη απφ νκάδεο, έλα άηνκν ηνπιάρηζηνλ ζα πξέπεη λα είλαη Διεγθηήο. 

Δπίζεο δελ γίλεηαη δηάθξηζε ησλ Διεγθηψλ κε βάζε ηελ εκπεηξία (δελ θαζνξίδεηαη ν 

πληνληζηήο ηεο νκάδαο ηνπ ΔΟΑ). Καζψο νη πξνυπνζέζεηο είλαη ε παξαθνινχζεζε 

εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη ε απφθηεζε πηζηνπνηεηηθνχ κε κηα ειάρηζηε εκπεηξία 

ηεζζάξσλ εηψλ ζε κειέηεο νδψλ θαη νδηθήο αζθάιεηαο, δελ εμαζθαιίδεηαη φηη ζα ππάξρεη 

επαξθήο εκπεηξία γηα ηνλ ζπληνληζκφ ηεο νκάδαο ΔΟΑ. 

Μεηά ηελ πάξνδν δχν εηψλ απφ ηε ζέζπηζε «Καηεπζπληήξησλ Γξακκψλ» θαη αθνχ νη 

έιεγρνη ζα πξαγκαηνπνηνχληαη κφλνλ απφ Διεγθηέο ή νκάδεο ζηηο νπνίεο ζα ζπκκεηέρνπλ 

Διεγθηέο, γηα ηνλ πληνληζηή ηεο νκάδαο πξνηείλνληαη, ζχκθσλα κε ηηο θαιέο πξαθηηθέο 
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δηεζλψο, νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 

 εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ έμη εηψλ ζηνλ ζρεδηαζκφ ησλ νδψλ, ζηε δηεξεχλεζε αηπρεκάησλ 

θαη ζηελ ηερλνινγία νδηθήο αζθάιεηαο 

 επηηπρήο νινθιήξσζε πηζηνπνηεκέλνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο γηα ηνλ ΔΟΑ 

 εκπεηξία ζηνλ ΔΟΑ κε δηελέξγεηα πέληε ΔΟΑ απφ ηνπο νπνίνπο ηνπιάρηζηνλ δχν ζε 

ζηάδην κειέηεο  

 ηξέρνπζα επαγγεικαηηθή εκπεηξία κε δχν ηνπιάρηζηνλ ΔΟΑ ηα ηειεπηαία δχν ρξφληα.  

Πξνηείλεηαη, γηα ρξνληθή πεξίνδν ηξηψλ εηψλ απφ ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο δηελέξγεηαο 

ΔΟΑ ζηελ Διιάδα, λα αλαγλσξίδεηαη σο εκπεηξία ζηνλ ΔΟΑ ε απνδεδεηγκέλε ζπκκεηνρή 

ζε «άηππνπο ΔΟΑ» πνπ έγηλαλ πξηλ απφ ηε ζέζπηζε ησλ «Καηεπζπληήξησλ Γξακκψλ» ζε 

έξγα ηνπ δηεπξσπατθνχ δηθηχνπ γηα εθπιήξσζε ζπκβαηηθήο Τπνρξέσζεο ησλ 

Παξαρσξεζηνχρσλ ή ηνπ Κ.η.Δ.  

2.5.5 Πηζηνπνίεζε θαη Μεηξψν Διεγθηψλ Οδηθήο Αζθάιεηαο 

Οη ειεγθηέο ζα πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλνη ζχκθσλα κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ 

αλαθέξνληαη ζην Άξζξν 9, παξάγξαθνο 1., ηνπ Π.Γ.104/ 2011. Πξνηείλεηαη ε ζχζηαζε θαη 

ηήξεζε Μεηξψνπ Διεγθηψλ Οδηθήο Αζθάιεηαο κε θαηάιιεια πξνζφληα θαη εκπεηξία. Σα 

ζηνηρεία απηά ζα είλαη δηαζέζηκα ζηηο Αξρέο πνπ είλαη ππεχζπλεο γηα αλάζεζε ΔΟΑ θαη νη 

νπνίεο ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζην κεηξψν γηα λα επηιέμνπλ, κε 

ζεζκνζεηεκέλε δηαδηθαζία αλάζεζεο, ηνπο Διεγθηέο γηα έλα έξγν.   

Ο Φνξέαο γηα ηε δεκηνπξγία θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ Μεηξψνπ ζα πξέπεη λα θαζνξίζεη ηα 

θξηηήξηα πηζηνπνίεζεο εκπεηξίαο θαη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα ειέγρνπ πηζηνπνηεηηθψλ. Ο 

θνξέαο ζα έρεη ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο: 

 παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημεο ησλ Διεγθηψλ θαη ελεκέξσζε ηνπ κεηξψνπ  

 έιεγρν πηζηνπνηεηηθψλ (επαγεικαηηθήο εκπεηξίαο, εκπεηξίαο ζηνλ ΔΟΑ, εθπαίδεπζεο 

ζηνλ ΔΟΑ) 

 έθδνζε, αλάθιεζε θαη επαλέθδνζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ επάξθεηαο/ θαηαιιειφηεηαο 

 δηαηήξεζε ζηνπο θαηαιφγνπο ησλ Δλεξγψλ Διεγθηψλ νη νπνίνη έρνπλ ηνλ 

πξνθαζνξηζκέλν αξηζκφ ΔΟΑ αλά δηεηία, ή έρνπλ παξαθνινπζήζεη πξφγξακκα 

επαλεθπαίδεπζεο    

 γεληθή επηζθφπεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ εθζέζεσλ ΔΟΑ, ησλ εθζέζεσλ- απαληήζεσλ ηνπ 

Κπξίνπ ηνπ έξγνπ θαη ηπρφλ αξλεηηθέο εθζέζεηο γηα ηνπο ΔΟΑ 

 πξφβιεςε αμηνιφγεζεο ησλ Διεγθηψλ γηα παξακνλή ζην κεηξψν ζηε βάζε ησλ 

αξλεηηθψλ ζρνιίσλ ή παξαπφλσλ – πεξηνδηθή παξαθνινχζεζε ηεο δνπιεηάο ηνπο. 
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2.5.6 Δθπαίδεπζε γηα ηνλ ΔΟΑ  

ηελ Δπξσπατθή Οδεγία γηα ηε δηαρείξηζε ηεο αζθάιεηαο ησλ νδηθψλ ππνδνκψλ ζην 

δηεπξσπατθφ δίθηπν, ζηηο απαηηήζεηο γηα ηνπο Διεγθηέο Οδηθήο Αζθάιεηαο  

πεξηιακβάλνληαη ε επαγγεικαηηθή εκπεηξία, ε επίζεκε εθπαίδεπζε, ε πηζηνπνίεζε 

επάξθεηαο θαη ε πεξηνδηθή επαλεθπαίδεπζε. 

Σν πην ζεκαληηθφ πξνζφλ ηνπ Διεγθηή Οδηθήο Αζθάιεηαο είλαη ε εκπεηξία ηνπ ζηελ 

ηερλνινγία νδηθήο αζθάιεηαο. Σα επίζεκα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ζπκβάιινπλ ελ 

κέξεη ζηελ αλάπηπμε γλψζεο θαη δεμηνηήησλ πνπ απαηηνχληαη. Ο Διεγθηήο Οδηθήο 

Αζθάιεηαο ρξεηάδεηαη εθπαίδεπζε γηα λα ζπκπιεξψζεη ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν θαη ηελ 

εκπεηξία ηνπ ζηελ ηερλνινγία ηεο νδηθήο αζθάιεηαο θαη ζηνλ ΔΟΑ θαζψο θαη λα 

εκπινπηίζεη ηηο γλψζεηο ηνπ ζρεηηθά κε λέεο έξεπλεο θαη ζηνηρεία θαηλνηφκνπ ζρεδηαζκνχ. Η 

ηαθηηθή επαλεθπαίδεπζε απαηηείηαη ψζηε λα παξακείλεη ν Διεγθηήο ελεκεξσκέλνο γηα ηηο 

ζχγρξνλεο πξαθηηθέο ζηε δηεξεχλεζε αηπρεκάησλ θαη γηα ηελ πξφζθαηε έξεπλα ζηελ 

ηερλνινγία νδηθήο αζθάιεηαο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζεκάησλ απφ ηελ έξεπλα ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπ νδεγνχ θαη ηηο ηειεπηαίεο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

θηλδχλσλ πνπ πξνθχπηνπλ γηα ηνπο ρξήζηεο ηεο νδνχ. 

Πξηλ απφ ηελ εθπαίδεπζε, επαγγεικαηηθά πξνζφληα πνπ θαζηζηνχλ επαξθή έλα Διεγθηή 

είλαη: 

 ε γλψζε ησλ ζεκάησλ νδηθήο αζθάιεηαο, δηεξεχλεζεο αηπρεκάησλ, ζπκπεξηθνξάο ησλ 

ρξεζηψλ ηεο νδνχ, κέηξσλ κείσζεο ησλ αηπρεκάησλ θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο κέηξσλ 

 ε εκπεηξία ζηνλ ζρεδηαζκφ νδψλ, ζηνλ εληνπηζκφ ζρεηηθψλ πξνβιεκάησλ, ζηε 

δηαηχπσζε πξνηάζεσλ θαη ζηελ ηεθκεξίσζε ιχζεσλ 

 ε ζαθήλεηα ζηε ζχληαμε θεηκέλνπ θαη ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν, ε ηθαλφηεηα γηα αλεμάξηεηε 

θαη νκαδηθή εξγαζία, ε ζπκβνιή ζε επνηθνδνκεηηθή ζπδήηεζε, ε επηζπκία γηα ζπλερή 

κάζεζε θαη νη πξαθηηθέο θαη αλαιπηηθέο δεμηφηεηεο.   

2.5.7 Ιδηφηεηεο ηνπ «θαινχ» Διεγθηή Οδηθήο Αζθάιεηαο 

Ο ΔΟΑ είλαη επσθειήο κε ηε ζπκκεηνρή Διεγθηψλ κε δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο εκπεηξίαο. 

Δίλαη ζεκαληηθφ, ηα κέιε ηεο νκάδαο λα έρνπλ πέξαλ ηεο κηαο πεξηνρήο εμεηδίθεπζεο. Ο 

Διεγθηήο Οδηθήο Αζθάιεηαο ζα πξέπεη λα έρεη εκπεηξία ζεκάησλ νδηθήο αζθάιεηαο θαη ηελ 

νπνία λα αμηνπνηεί γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ λέσλ θαη ππαξθηψλ θηλδχλσλ. Δπίζεο λα έρεη 

θαιή γλψζε ησλ πξνδηαγξαθψλ θαη ησλ δεδνκέλσλ ειέγρνπ θαη ηθαλφηεηα:  

 λα ζπληνλίδεη ην έξγν ηεο νκάδαο ΔΟΑ θαη ηηο επηκέξνπο εξγαζίεο θαη λα 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο επηθνηλσλίαο ηεξψληαο ην ρξνλνδηάγξακκα  

 λα ζπληάζζεη ζαθείο θαη ζπλνπηηθέο εθζέζεηο 

 λα ζρεκαηίδεη εηθφλα ηνπ έξγνπ ζηνλ ρψξν απφ ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο θαζψο θαη απφ 

ηελ πιεπξά φισλ ησλ ρξεζηψλ ηεο νδνχ 
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 λα θαηαλνεί ζχλζεηεο δηαηάμεηο 

 λα δίλεη πξνζνρή ζηε ιεπηνκέξεηα 

 λα αμηνινγεί ηελ πηζαλή ζπρλφηεηα θαη ζνβαξφηεηα ζπγθξνχζεσλ θαη ιαζψλ πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηνπο  εληνπηζκέλνπο παξάγνληεο  θηλδχλνπ 

 λα ζπδεηά θαη λα ππεξαζπίδεηαη δεκηνπξγηθά θαη ζπλαηλεηηθά κηα ζέζε ρσξίο ππεξνςία, 

απηαξρηζκφ θαη αδηαιιαμία 

 λα εμεηάδεη θαηλνηφκεο ιχζεηο. 

2.5.8 Ρφινο θαη αξκνδηφηεηεο ηεο Οκάδαο Διεγθηψλ Οδηθήο Αζθάιεηαο  

Ο πληνληζηήο (επηθεθαιήο) ηεο νκάδαο έρεη ηε γεληθή επζχλε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ ΔΟΑ θαη 

ηήξεζεο ησλ ζρεηηθψλ φξσλ, έρεη ηνλ ξφιν ηνπ αληηπξνζψπνπ ηεο Οκάδαο ησλ Διεγθηψλ, 

είλαη ππεχζπλνο γηα ηε ζχληαμε ηεο έθζεζεο ηνπ ΔΟΑ, ζηελ νπνία ζπκβάιινπλ ηα Μέιε ηεο 

Οκάδαο ΔΟΑ, θαη ηεο έγθαηξεο ππνβνιήο ηεο θαζψο θαη γηα ηελ νξγάλσζε ησλ 

ζπκκεηερφλησλ – κε Μειψλ ηεο Οκάδαο ζηνλ ΔΟΑ. Ο πληνληζηήο πξέπεη λα έρεη ζε 

βάζνο γλψζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ ΔΟΑ, ηθαλφηεηα λα δηεπζχλεη ηελ Οκάδα ησλ Διεγθηψλ 

θαη λα επηθνηλσλεί απνηειεζκαηηθά κε ηελ Οκάδα Μειέηεο θαη ηνλ ΚηΔ.  

Οη Διεγθηέο είλαη θπξίσο αξκφδηνη γηα ηελ θαηαγξαθή φισλ ησλ πξνβιεκάησλ αζθάιεηαο 

πνπ εληνπίδνπλ, αθφκα θαη αλ θάπνηα απφ απηά ζεσξεζνχλ ακθηιεγφκελα. Η νκάδα ησλ 

Eιεγθηψλ πξέπεη λα θαηαλνήζεη πιήξσο ηελ πνιηηηθή ηεο αξκφδηαο Αξρήο γηα ηνλ ΔΟΑ θαη 

ηηο παξακέηξνπο ηνπ ειέγρνπ πνπ θαινχληαη λα δηελεξγήζνπλ. Η θαηαλφεζε ηνπ 

ππνβάζξνπ θαη ησλ πεξηνξηζκψλ ηνπ έξγνπ ζπκβάιινπλ ζηε δηακφξθσζε εχινγσλ θαη 

πξαθηηθψλ πξνηάζεσλ.  

Η ζαθήο δηαηχπσζε ηνπ ξφινπ ησλ Διεγθηψλ θαη ε θαηαλφεζή ηεο απφ κειεηεηέο θαη 

ειεγθηέο δηεπθνιχλεη ζεκαληηθά ηε κεηαμχ ηνπο ζρέζε ελψ βαζηθφ ζηνηρείν επηηπρίαο ελφο 

ΔΟΑ είλαη ε αλάπηπμε θαινχ θιίκαηνο ζπλεγαζίαο κεηαμχ ηεο νκάδαο ησλ Διεγθηψλ 

Οδηθήο Αζθάιεηαο θαη ηεο Οκάδαο Μειέηεο. 

Σρέζε ηεο Οκάδαο ΔΟΑ κε ηελ Οκάδα Μειέηεο ηνπ Έξγνπ 

Ο Διεγθηήο πξέπεη λα αμηνινγεί ηνλ ζρεδηαζκφ αληηθεηκεληθά αιιά, θαηά ηελ επαθή ηνπ κε 

ηελ νκάδα ησλ κειεηεηψλ, λα αλαγλσξίδεη φηη ε θξηηηθή δελ αξέζεη ζε θαλέλαλ. Δίλαη πνιχ 

ζεκαληηθφ λα εμαζθαιίδεηαη ε θαιή επηθνηλσλία κεηαμχ Διεγθηψλ θαη κειεηεηψλ. Η αξρηθή 

ζπλάληεζε είλαη θαζνξηζηηθή γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ηνπ 

έξγνπ θαζψο επίζεο θαη ε δπλαηφηεηα απεπζείαο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ειεγθηψλ θαη 

κειεηεηψλ. Οη ειεγθηέο ζα πξέπεη λα δηαηππψλνπλ ζρφιηα κε ηξφπν ηέηνην ψζηε νη 

κειεηεηέο λα θαζνδεγνχληαη ζρεηηθά κε ηε θχζε ηνπ θηλδχλνπ ή ηελ πξνέιεπζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο ελψ είλαη ρξήζηκν λα πξνζδηνξίδεηαη θαη ν αλακελφκελνο ηχπνο αηπρήκαηνο. 

Η παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ΔΟΑ είλαη πξνηηκφηεξν λα γίλεηαη πξηλ ηελ 

ηεθκεξίσζε ησλ επξεκάησλ ζηελ νξηζηηθή έθζεζε ηνπ ΔΟΑ. ηε ζπλάληεζε, ε ζπδήηεζε 

ζα αθνξά επξήκαηα θαη πξνηάζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ 
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εληνπίζζεθαλ θαηά ηνλ ΔΟΑ θαη είλαη κηα επθαηξία γηα δηεπθξηλίζεηο, εθπαίδεπζε θαη 

εμνηθείσζε ησλ ζπκκεηερφλησλ κε ηελ φιε δηαδηθαζία ηνπ ΔΟΑ θαη ηε θχζε ησλ 

επξεκάησλ θαη ησλ πξνηάζεσλ.  
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3. ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΔΟΑ 

3.1 Oμάδα ΔΟΑ 

Η επηινγή ηεο Οκάδαο Διεγθηψλ Οδηθήο Αζθάιεηαο γίλεηαη κε ζηφρν ηε ζχζηαζε κηαο 

αλεμάξηεηεο θαη δηεπηζηεκνληθήο νκάδαο κε θαηάιιειε εκπεηξία θαη εμεηδηθεπκέλα 

πξνζφληα γηα λα δηελεξγήζεη κε επηηπρία έλαλ Έιεγρν Οδηθήο Αζθάιεηαο.  

3.1.1 χλζεζε ηεο Οκάδαο Διεγθηψλ Οδηθήο Αζθάιεηαο  

Ο ΚηΔ επηιέγεη ηνλ πληνληζηή ηεο νκάδαο θαη ζηε ζπλέρεηα επηιέγνληαη νη Διεγθηέο, νη 

νπνίνη πξέπεη λα είλαη αλεμάξηεηνη απφ ην έξγν ζην νπνίν πξφθεηηαη λα δηελεξγεζεί ν ΔΟΑ.  

Σα άηνκα απηά πξέπεη λα είλαη ακεξφιεπηα θαη λα κελ έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζηε κειέηε ηνπ 

έξγνπ. Σν θξηηήξην γηα ηελ αλεμαξηεζία είλαη ε δπλαηφηεηα ησλ Διεγθηψλ λα ελεξγήζνπλ 

αλεμάξηεηα απφ ηνλ ΚηΔ ή ηελ νκάδα ησλ κειεηεηψλ θαη φρη εάλ πξνέξρνληαη απφ 

εμσηεξηθφ θνξέα. 

3.1.2 Αξηζκφο Διεγθηψλ  

Η νκάδα ζα πξέπεη λα απνηειείηαη απφ Διεγθηέο κε δεμηφηεηεο πνπ κε ηνλ ζπλδπαζκφ ηνπο  

εμαζθαιίδεηαη φηη ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα αληηκεησπηζζνχλ νη πην θξίζηκεο πηπρέο ηνπ 

έξγνπ. Έλα άηνκν κπνξεί λα δηαζέηεη έλα ζπλδπαζκφ δεμηνηήησλ αιιά ε νκάδα ζα πξέπεη 

λα απνηειείηαη απφ πεξηζζφηεξα άηνκα ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη φηη δελ ζα παξαβιεθζεί 

θαλέλα δήηεκα αζθάιεηαο θαη ζα θαιπθζεί θάζε πηπρή ηνπ έξγνπ.  

Δίλαη επηζπκεηφ, ε νκάδα ησλ Διεγθηψλ λα πεξηιακβάλεη δχν ή πεξηζζφηεξα έκπεηξα θαη 

κε θαηάιιεια πξνζφληα άηνκα εθ ησλ νπνίσλ ην έλα κέινο λα έρεη ηνλ ξφιν ηνπ 

πληνληζηή. Η πνιππξφζσπε νκάδα ζε ζρέζε κε έλα άηνκν έρεη ηα εμήο πιενλεθηήκαηα:  

 δηαθνξεηηθά άηνκα κε δηαθνξνπνηεκέλν γλσζηηθφ ππφβαζξν θαη δηαθνξεηηθή 

πξνζέγγηζε 

 δηαθνξεηηθέο δεμηφηεηεο γηα δηαθνξεηηθέο πιεπξέο ηνπ έξγνπ 

 γφληκεο ηδέεο πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ ζηηο ζπδεηήζεηο 

 πεξηζζφηεξα «δεπγάξηα κάηηα».   

 

Ο θαηάιιεινο αξηζκφο Διεγθηψλ πνπ ζπλζέηνπλ ηελ νκάδα ηνπ ΔΟΑ εμαξηάηαη απφ ην 

κέγεζνο θαη ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ έξγνπ ζην νπνίν δηελεξγείηαη ν ΔΟΑ. Η επηινγή κηθξήο 

νκάδαο γηα ηε δηελέξγεηα ΔΟΑ, κε κφλν θξηηήξην ηελ εμνηθνλφκεζε θφζηνπο, ζα πξέπεη λα 

απνθεχγεηαη. Η νκάδα ΔΟΑ ζε ζεκαληηθά έξγα ζα πξέπεη λα είλαη άλσ ησλ δχν αηφκσλ 

ελψ ζεκεηψλεηαη φηη νκάδα κε αξηζκφ κειψλ άλσ ησλ ηεζζάξσλ είλαη πηζαλφ λα έρεη 
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πξνβιήκαηα ζπληνληζκνχ. 

Δίλαη ζεκαληηθφ ν πληνληζηήο λα εμεηάδεη ηε ζπκβνιή ζηνλ ΔΟΑ θαη κε κειψλ ηεο Οκάδαο 

αλάινγα κε ην ζηάδην ηνπ ΔΟΑ θαη ηε θχζε ηνπ έξγνπ. 

3.1.3 Τπφβαζξν ηεο νκάδαο ΔΟΑ  

Βαζηθφ ζηνηρείν ηεο νκάδαο είλαη ε εκπεηξία ζηελ ηερλνινγία νδηθήο αζθάιεηαο. Δπηπιένλ, 

είλαη ζεκαληηθφ ηα άηνκα λα επηιέγνληαη ζηε βάζε ηεο εκπεηξίαο ηνπο γηα ην ζπγθεθξηκέλν 

έξγν (απηνθηλεηφδξνκνο/ ηνπηθή νδφο/ αζηηθή/ ππεξαζηηθή νδφο). Σα Μέιε ηεο Οκάδαο ζα 

πξέπεη λα έρνπλ γλσζηηθφ ππφβαζξν θαη εκπεηξία ζηελ νδηθή αζθάιεηα, ζηνλ ζρεδηαζκφ ή 

θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ νδψλ, ελψ ηδηαίηεξε αμία έρνπλ νη γλψζεηο ηνπ αλζξψπηλνπ 

παξάγνληα θαη ηεο ζεηηθήο θαζνδήγεζεο.  

Αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηνπ έξγνπ, ηα κέιε ηεο νκάδαο κπνξεί λα έρνπλ εμεηδίθεπζε ζε κέηξα 

βειηίσζεο νδηθήο αζθάιεηαο πνπ αθνξνχλ ζε ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο ρξεζηψλ (π.ρ. 

πεδνχο, πνδειάηεο) ή θαη ζηνλ ζρεδηαζκφ εηδηθψλ εγθαηαζηάζεσλ/ θαηαζθεπψλ (π.ρ. 

δηφδηα, θπθιηθνί θφκβνη, ζχλζεηεο θαηαζθεπέο απηνθηλεηνδξφκνπ, δψλεο ήπηαο 

θπθινθνξίαο). ηα ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα κπνξεί λα θιεζνχλ λα ζπκβάινπλ θαη άηνκα κε 

ζπγθεθξηκέλε εμεηδίθεπζε, ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηα Μέιε ηεο Οκάδαο.  

Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη, ελψ ε πνηθηιία ησλ πξνζφλησλ είλαη επσθειήο γηα ηνλ ΔΟΑ, απηή 

πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη κε νκάδα εχινγνπ αξηζκνχ Διεγθηψλ γηα λα κπνξεί λα είλαη  

απνηειεζκαηηθή. χκθσλα κε ηηο θαιέο πξαθηηθέο, ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζχζηαζε νκάδαο 

κε ηα ιηγφηεξα κέιε πνπ φκσο έρεη ηελ απαξαίηεηε γλψζε θαη εκπεηξία γηα ηνλ ΔΟΑ θαη ε 

νπνία ζπκβνπιεχεηαη εηδηθνχο ζε άιιεο ρξήζηκεο δεμηφηεηεο.    

3.1.4 Γεμηφηεηεο Διεγθηή ζηα δηάθνξα ζηάδηα ηνπ ΔΟΑ 

Πεξηνρέο εμεηδίθεπζεο ησλ Διεγθηψλ πνπ ζπλζέηνπλ ηελ νκάδα θαη νη νπνίεο 

ζπκπιεξψλνπλ ηηο βαζηθέο δεμηφηεηεο εμαξηψληαη απφ ην ζηάδην ηνπ ΔΟΑ.   

Οη ΔΟΑ ζηα δηαθνξεηηθά ζηάδηα απαηηνχλ δηαθνξεηηθέο δεμηφηεηεο Διεγθηψλ σο εμήο:  

α) ΔΟΑ ζηε Μειέηε θνπηκφηεηαο θαη ζηελ Πξνθαηαξηηθή/ Αλαγλσξηζηηθή Μειέηε:  

Σα ζέκαηα είλαη επξχηεξα  απφ απηά πνπ εμεηάδνληαη ζηα επφκελα ζηάδηα θαη απαηηνχλ ηε 

ζπκκεηνρή πνιχ έκπεηξσλ Eιεγθηψλ. Απαηηείηαη άηνκν κε εκπεηξία ζηνλ ζρεδηαζκφ, 

εμνηθεησκέλν κε ηνπο θαλνληζκνχο/ Πξνδηαγξαθέο ζρεδηαζκνχ πνπ κπνξεί λα έρεη ηελ 

εηθφλα ηεο δηάηαμεο ζηνλ ρψξν. Δπίζεο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη εηδηθνί ζηηο κε-

ζπλήζεηο πιεπξέο ηνπ έξγνπ.  

β) ΔΟΑ ζηελ Πξνκειέηε:  

Δίλαη απαξαίηεηεο δεμηφηεηεο παξφκνηεο κε ην πξνεγνχκελν ζηάδην αιιά φρη απαξαίηεηα 
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γηα φια ηα άηνκα ηεο νκάδαο. Δπίζεο είλαη αλάγθε λα ζπκβάινπλ άηνκα κε γλψζε ησλ 

ηνπηθψλ ζπλζεθψλ ζε ζρέζε κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ ρξεζηψλ ηεο νδνχ. Μπνξεί λα 

είλαη ρξήζηκε ε ζπκκεηνρή αηφκσλ κε εμεηδηθεπκέλε εκπεηξία ζε δηάθνξεο νκάδεο 

ρξεζηψλ, εκπεηξία αλζξψπηλνπ παξάγνληα θ.ιπ.    

γ) ΔΟΑ ζηελ Οξηζηηθή Μειέηε:  

Δθηφο ησλ δεμηνηήησλ πνπ αλαθέξζεθαλ ζην ζηάδην ηεο πξνθαηαξθηηθήο κειέηεο, ζα 

πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη κέιε ηεο νκάδαο εμνηθεησκέλα κε ηνπο δηάθνξνπο ηχπνπο 

ιεπηνκεξεηψλ ηνπ έξγνπ, φπσο, γηα παξάδεηγκα, εμεηδίθεπζε ζηνλ έιεγρν θπθινθνξίαο κε 

ζεκαηνδφηεο, ζηνλ θσηηζκφ, ζηα ζηεζαία αζθαιείαο ή ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ζπγθεθξηκέλε 

νκάδα ρξεζηψλ.  

δ) ΔΟΑ πξηλ ηελ παξάδνζε ζηελ θπθινθνξία:  

Πξνηείλεηαη ε ζπκπεξίιεςε εθπξνζψπνπ ηεο Σξνραίαο πνπ λα έρεη εκπεηξία ζηελ 

αζθάιεηα ηεο θπθινθνξίαο, κεραληθνχ ζπληήξεζεο, κέινπο εμνηθεησκέλνπ κε ηα κέζα 

ειέγρνπ ηεο θπθινθνξίαο θαη κέινπο κε εκπεηξία ζηελ ζπκπεξηθνξά ησλ ρξεζηψλ ηεο 

νδνχ.   

ε) ΔΟΑ ζε πξνζσξηλέο δψλεο εθηέιεζεο εξγαζηψλ επί ησλ νδψλ:  

ηελ νκάδα ηνπ ΔΟΑ ζα πξέπεη λα ζπκκεηέρεη κέινο κε εκπεηξία ζηε δηαρείξηζε ζέζεσλ 

εθηέιεζεο εξγαζηψλ επί ησλ νδψλ/ εξγνηαμίσλ θαη κεραληθφο εμνηθεησκέλνο κε ηνλ έιεγρν 

ηεο θπθινθνξίαο θαη ηα ζπζηήκαηα αζθαιείαο ζε δψλεο εξγαζηψλ.   

ζη) ΔΟΑ ζε πθηζηάκελεο νδνχο:  

Μέιε νκάδαο κε δεμηφηεηεο ησλ κειψλ ΔΟΑ γηα ην ζηάδην πξηλ ηελ παξάδνζε ζηε 

θπθινθνξία. 

3.1.5 πκκεηέρνληεο ζηνλ ΔΟΑ θαη κε κέιε ηεο Οκάδαο  

ην ζηάδην κεηά ηελ θαηαζθεπή ζα πξέπεη λα πξνζθιεζνχλ, ψζηε λα ζπκβάινπλ θαη λα 

δψζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο, εθπξφζσπνη ηεο Αξρήο πνπ είλαη ππεχζπλε γηα ηε ζπληήξεζε 

ηνπ έξγνπ θαζψο θαη πξνζσπηθφ ηεο Σξνραίαο. πγθεθξηκέλα, ε Σξνραία, πνπ ζε κεξηθέο 

πεξηπηψζεηο κπνξεί λα ζπκβάιεη θαη ζηα ζηάδηα ηνπ ζρεδηαζκνχ, κπνξεί λα ζπκβάιεη κε 

βάζε ηελ εκπεηξία ηεο ζε δηάθνξα ζέκαηα φπσο γηα αηπρήκαηα πνπ δελ έρνπλ θαηαγξαθεί 

θαη πνπ έρνπλ γίλεη ζην παξειζφλ ή ζην δηάζηεκα κεηά ηελ παξάδνζε ηνπ έξγνπ ζηελ 

θπθινθνξία ή ζε παξφκνηνπ ηχπνπ ζέζεηο, λα δψζεη ηηο απφςεηο ελφο εχξνπο ρξεζηψλ ηεο 

νδνχ, λα κεηαθέξεη ζρφιηα ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη λα παξνπζηάζεη ηελ πξαθηηθή φςε 

ζεκάησλ ξχζκηζεο ηεο θπθινθνξίαο ζην έξγν, ηδηαίηεξα ζε ζρέζε κε ηα φξηα ηαρχηεηαο θαη 

ηε ζπκπεξηθνξά ησλ νδεγψλ ζε ζρέζε κε απηά. 

Ο εθπξφζσπνο ηεο Αξρήο πνπ είλαη ππεχζπλε γηα ηε ζπληήξεζε ηνπ έξγνπ κπνξεί λα 
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ζπκβάιεη κε ηνλ ζρνιηαζκφ ζεκάησλ ζε ζρέζε κε ηελ απνξξνή θαη ηελ επηθάλεηα ηνπ 

νδνζηξψκαηνο, ην κειινληηθφ θαζεζηψο ζπληήξεζεο θαη πσο απηφ ζα επεξεάζεη ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ, ηνλ ειεθηξνθσηηζκφ θαη ηηο θζνξέο ζην έξγν (π.ρ. πσο έλα κηθξνχ  

πιάηνπο νδφζηξσκα κπνξεί λα επεξεαζηεί απφ ηελ θπθινθνξία κεγάισλ νρεκάησλ).  

ε ζηάδηα κεηά ηελ θαηαζθεπή, εθπξφζσπνη απφ ηελ ππεχζπλε αξρή γηα ην έξγν πνπ 

αλαζέηεη ηνλ ΔΟΑ ή ηνλ κειεηεηή κπνξεί λα πξνζθιεζνχλ αλάινγα κε ηε θχζε ηνπ έξγνπ.  

Δπίζεο, ελαπφθεηηαη ζηελ θξίζε ηνπ πληνληζηή ε πξφζθιεζε Δθπαηδεπφκελσλ ή 

Παξαηεξεηψλ πνπ επηζπκνχλ λα γίλνπλ Μέιε Οκάδαο ΔΟΑ. Αλάινγα κε ηε θχζε ηνπ 

έξγνπ κπνξεί επίζεο λα πξνζθιεζνχλ γηα ζπκβνπιέο, κεραληθνί κε εηδηθή εκπεηξία θαη 

γλψζε ζηε ζεκαηνδφηεζε, ζηνλ ειεθηξνθσηηζκφ, ζηνλ πνιενδνκηθφ ζρεδηαζκφ θ.ιπ.      

Σα νλφκαηα ησλ κε κειψλ δελ ζα πξέπεη λα πξνζηίζεληαη ζηνλ θαηάινγν ησλ Μειψλ ηεο 

Οκάδαο ΔΟΑ. Θα πξέπεη λα θαηαγξάθεηαη φκσο φηη έρνπλ παξαθνινπζήζεη ηνλ ΔΟΑ.  

Ο πληνληζηήο ζα πξέπεη λα αμηνινγήζεη ηε ζπκβνιή ησλ κε κειψλ θαη λα απνθαζίζεη  εάλ 

ζα ζπκπεξηιάβεη ζηελ Έθζεζε ηνπ ΔΟΑ ηα ζρφιηά ηνπο γηα ηε βειηίσζε ηεο νδηθήο 

αζθάιεηαο. 

Όπνπ είλαη δπλαηφλ, ε ίδηα Οκάδα ΔΟΑ ή ηνπιάρηζηνλ ν πληνληζηήο ζα πξέπεη λα 

δηαηεξείηαη ζηα δηάθνξα ζηάδηα ηνπ έξγνπ πνπ δηελεξγείηαη ΔΟΑ. 

3.1.6 ηειέρσζε νκάδαο Διεγθηψλ γηα δηελέξγεηα ΔΟΑ ζε ζχλζεηα ή θαηλνηφκα 

έξγα  

Δίλαη ζεκαληηθφ νη Διεγθηέο λα θαηαλννχλ ηνλ ζθνπφ ηεο κειέηεο θαη ηε ινγηθή ηνπ 

ζρεδηαζκνχ.  

Η εκπεηξία ησλ κειψλ ηεο Οκάδαο ησλ Διεγθηψλ ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζην έξγν. 

Γηα παξάδεηγκα, ζε ΔΟΑ ζε θχξηεο νδνχο πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ ειεγθηέο κε εκπεηξία 

ζηνλ ζρεδηαζκφ ελψ ζε θαηλνηφκα έξγα, έκπεηξνη Διεγθηέο ψζηε λα απνθεχγεηαη ε 

επηζήκαλζε κεγάινπ αξηζκνχ ζρεηηθά κε ζεκαληηθψλ θηλδχλσλ κε απνηέιεζκα λα 

ππάξρνπλ δπζθνιίεο ζηελ πξφνδν ηνπ έξγνπ.    

3.2 Απαιηούμενα ζηοισεία 

Πξηλ ηελ έλαξμε δηελέξγεηαο ηνπ ΔΟΑ ζπληάζζεηαη, κε κέξηκλα ηνπ Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ 

(πξνθεηκέλνπ γηα ΔΟΑ ζε κειέηεο νδηθψλ έξγσλ) ή ηεο Τπεξεζίαο/ Φνξέα ζπληήξεζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ (πξνθεηκέλνπ γηα ΔΟΑ ζε πθηζηάκελεο νδνχο), Φάθεινο 

Πξνεηνηκαζίαο ηνπ ΔΟΑ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο κειεηεηέο (εθφζνλ πξφθεηηαη γηα ΔΟΑ ζε 

κειέηε), ν νπνίνο θαη παξαδίδεηαη ζηνπο ειεγθηέο.  

ηνλ Φάθειν Πξνεηνηκαζίαο ηνπ ΔΟΑ πεξηιακβάλνληαη εθζέζεηο, ζηνηρεία, ζρέδηα, κειέηεο, 



Δγρεηξίδην γηα ηνλ Έιεγρν Οδηθήο Αζθάιεηαο  

18 

ζρεηηθά απνζπάζκαηα ησλ εγγξάθσλ γηα ην εμεηαδφκελν έξγν, θαζψο θαη θάζε άιιε 

πιεξνθνξία πνπ ζεσξείηαη ρξήζηκε ψζηε νη ειεγθηέο λα απνθηήζνπλ εκπεξηζηαησκέλε θαη 

νινθιεξσκέλε άπνςε γηα ην έξγν. Σα ζηνηρεία πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκα ζηνπο ειεγθηέο 

εγθαίξσο θαη ζε εχρξεζηε κνξθή (έληππε θαη ειεθηξνληθή), γηα απηφ θαη είλαη ρξήζηκν ε 

ζπιινγή ησλ απαηηνχκελσλ ζηνηρείσλ λα μεθηλά πξηλ ηε δέζκεπζε ηεο νκάδαο ηνπ ΔΟΑ. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη νη κειέηεο πνπ ζα ρνξεγεζνχλ ζηελ νκάδα ΔΟΑ, ζα πξέπεη λα έρνπλ 

ειεγρζεί απφ ηελ Τπεξεζία (ή ηνλ Σερληθφ χκβνπιν ή Αλεμάξηεην Μεραληθφ, εθφζνλ 

ππάξρεη) αλαθνξηθά κε ηελ πιεξφηεηα ησλ παξαδνηέσλ (ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην 

Π.Γ.696/ 1974, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη ζήκεξα), θαζψο θαη ηελ ηερληθή 

επάξθεηά ηνπο. ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηνλ έιεγρν απηφλ πξνθχςνπλ επηζεκάλζεηο ή 

δηνξζψζεηο, νη κειεηεηέο ζα πξέπεη λα αλαζεσξήζνπλ ηε κειέηε πξηλ ηε ρνξήγεζή ηεο 

ζηελ νκάδα ΔΟΑ.  

Δάλ ε νκάδα ηνπ ΔΟΑ ζεσξεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ ηεο έρνπλ παξαδνζεί δελ επαξθνχλ γηα 

ηελ απνηειεζκαηηθή δηελέξγεηα ηνπ ΔΟΑ, κπνξεί λα δεηήζεη φπνηα πξφζζεηα ζηνηρεία 

ζεσξεί απαξαίηεηα. ηνηρεία πνπ δεηήζεθαλ αιιά δελ παξαζρέζεθαλ πξέπεη λα 

θαηαγξάθνληαη ζηελ έθζεζε ηνπ ΔΟΑ. 

Σα απαηηνχκελα ζηνηρεία γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ ΔΟΑ δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ην 

ζηάδην θαη ηνλ ηχπν ηνπ ΔΟΑ. Αθνινπζεί ελδεηθηηθφο θαηάινγνο ησλ ειάρηζησλ 

απαηηνχκελσλ πεξηερνκέλσλ ηνπ Φαθέινπ Πξνεηνηκαζίαο, γηα ηηο ζπλεζέζηεξεο 

πεξηπηψζεηο ΔΟΑ: 

α) αθήο δηαηχπσζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ ΔΟΑ: ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο πνπ 

ζα αθνινπζεζεί θαη πξναηξεηηθά πεξηγξαθή ηεο κνξθήο ηεο έθζεζεο ηνπ ΔΟΑ. 

β) Αλαιπηηθά ζηνηρεία γηα ην έξγν: 

 πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ θαη ηεο πξνζδνθψκελεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

 Πξνδηαγξαθέο ζρεδηαζκνχ πνπ εθαξκφζζεθαλ θαη πηζαλέο ζέζεηο ηνπ έξγνπ φπνπ 

δελ πιεξνχληαη (εθφζνλ πξφθεηηαη γηα ΔΟΑ ζε κειέηε) 

 εηδηθά ζέκαηα - ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ έξγνπ πνπ κπνξεί λα επεξεάδνπλ ηελ 

νδηθή αζθάιεηα 

 θπθινθνξηαθνί θφξηνη αλά θαηεγνξία νρήκαηνο θαη ρξήζηε ηνπ έξγνπ 

(επαγγεικαηηθά θαη κε νρήκαηα, δηθπθιηζηέο, πεδνί θ.ιπ.) 

 εθζέζεηο πξνεγνχκελσλ ΔΟΑ (εθφζνλ έρνπλ δηελεξγεζεί) θαη ε αληαπφθξηζε ζε 

απηέο, κε επηζήκαλζε πξνβιεκάησλ αζθάιεηαο πνπ εληνπίζηεθαλ θαη δελ έρνπλ 

αληηκεησπηζζεί 

 αιιαγέο ζηε κειέηε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κεηά ηνλ πιένλ πξφζθαην ΔΟΑ  

 πεξηβαιινληηθά ζηνηρεία κε επίδξαζε ζηελ πεξηνρή ή ζηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ έξγνπ 

(θαηξηθέο ζπλζήθεο, παλίδα, ηζηνξηθά ζηνηρεία, ηνπνγξαθία θ.ιπ.), θαζψο θαη 

απφθαζε έγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ γηα ην έξγν (εθφζνλ απηή έρεη εθδνζεί) 

 ζηνηρεία αηπρεκάησλ, αλ ππάξρνπλ 
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γ) ηνηρεία ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ έξγνπ: 

γ.1 ΔΟΑ ζηελ Πξνθαηαξθηηθή/ Αλαγλσξηζηηθή Μειέηε 

 παξάκεηξνη ζρεδηαζκνχ φπσο ε ιεηηνπξγία ηεο νδνχ, ε ηαρχηεηα κειέηεο, ην φρεκα 

ζρεδηαζκνχ, θαζψο θαη ζέκαηα γηα ηα νπνία δελ ηεξήζεθαλ νη ζρεηηθέο 

Πξνδηαγξαθέο θαη νη ιφγνη γηα απηφ 

 ε πξνθαηαξθηηθή/ αλαγλσξηζηηθή κειέηε νδνπνηίαο ηνπ έξγνπ 

 ε κειέηε ζθνπηκφηεηαο ηνπ έξγνπ (εθφζoλ έρεη ζπληαρζεί) 

 ζρέδηα ησλ παξαθείκελσλ νδψλ, ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο θαη ησλ ρξήζεσλ γεο πνπ 

κπνξεί λα επεξεαζηνχλ απφ ην εμεηαδφκελν έξγν ή απφ ηηο αιιαγέο ζηελ 

θπθινθνξία ιφγσ απηνχ 

γ.2 ΔΟΑ ζηελ Πξνκειέηε 

 παξάκεηξνη ζρεδηαζκνχ φπσο ε ιεηηνπξγία ηεο νδνχ, ε ηαρχηεηα κειέηεο, ην φρεκα 

ζρεδηαζκνχ, θαζψο θαη ζέκαηα γηα ηα νπνία δελ ηεξήζεθαλ νη ζρεηηθέο 

Πξνδηαγξαθέο θαη νη ιφγνη γηα απηφ 

 ε πξνκειέηε νδνπνηίαο ηνπ έξγνπ 

 ε πξνκειέηε ησλ έξγσλ απνρέηεπζεο - απνζηξάγγηζεο ηεο νδνχ (εθφζνλ έρεη 

ζπληαρζεί) 

 ε πξνκειέηε Η/Μ εγθαηαζηάζεσλ (εθφζνλ έρεη ζπληαρζεί) 

 δηαζέζηκα ζηνηρεία απφ ηηο κειέηεο (πξνθαηαξθηηθή επεμεξγαζία ή πξνκειέηε) ησλ 

κεγάισλ ηερληθψλ έξγσλ (γεθπξψλ, αληζφπεδσλ δηαβάζεσλ θ.ιπ.), φπσο: ηππηθή 

δηαηνκή, είδνο θνξέα, ηξφπνο θαηαζθεπήο, θαηαζθεπή θαηά θάζεηο (εηδηθά αλ 

απαηηείηαη γηα ηελ εμππεξέηεζε ηεο θπθινθνξίαο θαηά ηελ θαηαζθεπή), 

πξνβιεπφκελα ζηεζαία - θηγθιηδψκαηα θαη άιια ζηνηρεία νδηθνχ εμνπιηζκνχ, θ.ιπ. 

 ζρέδηα ησλ παξαθείκελσλ νδψλ, ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο θαη ησλ ρξήζεσλ γεο πνπ 

κπνξεί λα επεξεαζηνχλ απφ ην εμεηαδφκελν έξγν ή απφ ηηο αιιαγέο ζηελ 

θπθινθνξία ιφγσ απηνχ 

γ.3 ΔΟΑ ζηελ Οξηζηηθή Μειέηε 

 παξάκεηξνη ζρεδηαζκνχ φπσο ε ιεηηνπξγία ηεο νδνχ, ε ηαρχηεηα κειέηεο, ην φρεκα 

ζρεδηαζκνχ, θαζψο θαη ζέκαηα γηα ηα νπνία δελ ηεξήζεθαλ νη ζρεηηθέο 

Πξνδηαγξαθέο θαη νη ιφγνη γηα απηφ 

 ε νξηζηηθή κειέηε νδνπνηίαο ηνπ έξγνπ 

 ε νξηζηηθή κειέηε ησλ έξγσλ απνρέηεπζεο - απνζηξάγγηζεο ηεο νδνχ 

 ε νξηζηηθή κειέηε Η/Μ εγθαηαζηάζεσλ (εθφζνλ έρεη ζπληαρζεί) 

 ε κειέηε ζήκαλζεο - αζθάιηζεο 

 ε κειέηε θσηεηλήο ζεκαηνδφηεζεο (εθφζνλ πξνβιέπεηαη) 

 αλαγθαία ζηνηρεία απφ ηηο νξηζηηθέο κειέηεο ησλ κεγάισλ ηερληθψλ έξγσλ 

(γεθπξψλ, αληζφπεδσλ δηαβάζεσλ θ.ιπ.), φπσο: ηππηθή δηαηνκή, είδνο θνξέα, 

ηξφπνο θαηαζθεπήο, θαηαζθεπή θαηά θάζεηο (εηδηθά αλ απαηηείηαη γηα ηελ 

εμππεξέηεζε ηεο θπθινθνξίαο θαηά ηελ θαηαζθεπή), πξνβιεπφκελα ζηεζαία - 

θηγθιηδψκαηα θαη άιια ζηνηρεία νδηθνχ εμνπιηζκνχ, δηακφξθσζε θαη ζέζεηο ζηνκίσλ 
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πδξνζπιινγήο θ.ιπ. 

 ζρέδηα ησλ παξαθείκελσλ νδψλ, ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο θαη ησλ ρξήζεσλ γεο πνπ 

κπνξεί λα επεξεαζηνχλ απφ ην εμεηαδφκελν έξγν ή απφ ηηο αιιαγέο ζηελ 

θπθινθνξία ιφγσ απηνχ 

γ.4 ΔΟΑ πξηλ ηελ παξάδνζε ζηελ θπθινθνξία ή θαηά ην αξρηθό ζηάδην ιεηηνπξγίαο 

 νη εγθεθξηκέλεο νξηζηηθέο κειέηεο ηνπ έξγνπ (νδνπνηίαο, απνρέηεπζεο - 

απνζηξάγγηζεο, ζήκαλζεο - αζθάιηζεο, θσηεηλήο ζεκαηνδφηεζεο, Η/Μ 

εγθαηαζηάζεσλ) 

 ζρέδηα «σο θαηαζθεπάζζε» («as built») ηνπ έξγνπ 

 ελδερφκελε αιιεινγξαθία κεηαμχ Αλαδφρνπ Καηαζθεπήο θαη Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ, 

πνπ αθνξά ζε ζέκαηα νδηθήο αζθάιεηαο 

γ.5 ΔΟΑ ζε πθηζηάκελεο νδνύο 

 νη εγθεθξηκέλεο νξηζηηθέο κειέηεο βάζεη ησλ νπνίσλ θαηαζθεπάζηεθε ην έξγν 

(εθφζνλ είλαη δηαζέζηκεο) 

 ην κεηξψν ηνπ έξγνπ ή ζρέδηα «σο θαηαζθεπάζζε» («as built»), εθφζνλ είλαη 

δηαζέζηκα 

 ζρέδηα ησλ παξαθείκελσλ νδψλ, ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο θαη ησλ ρξήζεσλ γεο 

γ.6 ΔΟΑ ζε ζέζεηο εθηέιεζεο εξγαζηώλ επί ησλ νδώλ 

 νη κειέηεο εξγνηαμηαθήο ζήκαλζεο - αζθάιηζεο 

 ελδερφκελε κειέηε θπθινθνξηαθήο δηαρείξηζεο ή αληηκεηψπηζεο έθηαθησλ 

ζπκβάλησλ ζην νδηθφ ηκήκα πνπ εθηεινχληαη εξγαζίεο 

 ζηνηρεία γηα ηηο θάζεηο θαηαζθεπήο ησλ εθηεινχκελσλ έξγσλ, ην ρξνλνδηάγξακκα 

πινπνίεζεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγνηαμίνπ (θπξίσο φζνλ αθνξά 

ζηελ είζνδν/ έμνδν θαη γεληθφηεξα θίλεζε νρεκάησλ ηνπ εξγνηαμίνπ ζηε δψλε ηεο 

δηεξρφκελεο θπθινθνξίαο) 

3.3 Δναπκηήπια ζύζκετη ΔΟΑ 

ηφρνο ηεο ελαξθηήξηαο ζχζθεςεο είλαη ε θαηαλφεζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ ΔΟΑ απφ ηνπο 

κειεηεηέο, ε παξνρή ηπρφλ πξφζζεησλ ζηνηρείσλ ζηνπο ειεγθηέο, ε επηζήκαλζε ησλ 

ζεκαληηθφηεξσλ ζεκάησλ θαη πεξηνξηζκψλ θαζψο θαη ησλ ζεκάησλ πνπ κπνξεί λα 

απαηηνχλ ηδηαίηεξε αληηκεηψπηζε. 

Καηά ηελ ελαξθηήξηα ζχζθεςε, ε Αξκφδηα Αξρή θαη νη κειεηεηέο ελεκεξψλνπλ ηελ νκάδα 

ησλ ειεγθηψλ γηα ηνλ ζθνπφ ηνπ έξγνπ, γηα επηκέξνπο ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζην 

ζπγθεθξηκέλν έξγν θαζψο θαη γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάζηεθαλ θαηά ηνλ 

ζρεδηαζκφ θαη ηελ θαηαζθεπή ηνπ. Οη κειεηεηέο κπνξεί ήδε λα έρνπλ εξσηήκαηα ή 

επηθπιάμεηο γηα ζέκαηα νδηθήο αζθάιεηαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ ζρεδηαζκνχ, ηα νπνία πξέπεη λα ζπδεηήζνπλ κε ηνπο ειεγθηέο νδηθήο αζθάιεηαο θαηά 

ηελ ελαξθηήξηα ζχζθεςε. Δπηπιένλ, θαζψο νη ειεγθηέο δελ κπνξνχλ λα ειέγμνπλ ην έξγν 

ππφ φιεο ηηο θπθινθνξηαθέο ή θαηξηθέο ζπλζήθεο, είλαη ρξήζηκν λα ελεκεξσζνχλ γηα 
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ελδερφκελεο ζπλζήθεο πνπ κπνξεί λα είλαη ζεκαληηθέο. Σέινο, εάλ ππάξρνπλ πξφζζεηα 

ζηνηρεία πνπ δελ έρνπλ ήδε παξαδνζεί ζηνπο ειεγθηέο, παξαδίδνληαη θαηά ηελ ελαξθηήξηα 

ζχζθεςε. 

Γηα ηελ πιεξέζηεξε ελεκέξσζε ηεο νκάδαο ησλ ειεγθηψλ θαζψο θαη ηε δηαηχπσζε ήδε 

πθηζηάκελσλ πξνβιεκαηηζκψλ, πξνηείλεηαη ε ζπκκεηνρή ζηελ ελαξθηήξηα ζχζθεςε θαη 

άιισλ πξνζψπσλ ή θνξέσλ, ζρεηηθψλ κε ην έξγν, αλάινγα θαη κε ην δηελεξγνχκελν 

ζηάδην ΔΟΑ. Γηα παξάδεηγκα, ζε ΔΟΑ ζε πθηζηάκελεο νδνχο είλαη ζθφπηκν λα 

πξνζθιεζνχλ εθπξφζσπνη ηεο Αξρήο πνπ είλαη ππεχζπλε γηα ηε ζπληήξεζε ηνπ έξγνπ, 

πξνζσπηθφ ηεο Σξνραίαο θαζψο θαη εθπξφζσπνο ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο, ελψ ζε ΔΟΑ 

πνπ αθνξνχλ ζε ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο ρξεζηψλ ηεο νδνχ λα πξνζθιεζνχλ εθπξφζσπνη 

ηεο ππφςε νκάδαο ρξεζηψλ (π.ρ. δηθπθιηζηέο, πνδειάηεο θ.ιπ.) 

Η ελαξθηήξηα ζχζθεςε είλαη ε θαηάιιειε ζηηγκή γηα ηελ επεμήγεζε ζηνηρείσλ ηεο 

δηαδηθαζίαο ηνπ ΔΟΑ πνπ πηζαλφλ δελ είλαη γλσζηά ζε φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Μπνξεί 

λα απνζαθεληζηεί ην αληηθείκελν ησλ ειεγθηψλ, πνπ είλαη ν πξνζδηνξηζκφο θαη ε 

θαηαγξαθή ησλ ελ δπλάκεη πξνβιεκάησλ αζθάιεηαο θαη ε δηαηχπσζε ζπζηάζεσλ, θαζψο 

θαη ην αληηθείκελν ηεο αξκφδηαο Αξρήο γηα ην έξγν πνπ είλαη ε αληαπφθξηζε ζε απηά ηα 

επξήκαηα θαη ηηο ζπζηάζεηο. Δπίζεο, κπνξεί λα ζπδεηεζεί ε δηαδηθαζία πνπ ζα ηεξεζεί γηα 

ηελ ππνβνιή ηεο έθζεζεο ηνπ ΔΟΑ θαη λα θαζνξηζηνχλ ην ρξνλνδηάγξακκα ηνπ ΔΟΑ θαη ν 

ηξφπνο επηθνηλσλίαο ησλ ειεγθηψλ, ηεο αξκφδηαο Αξρήο θαη ησλ κειεηεηψλ. 

3.4 Αξιολόγηζη διαθέζιμυν ζηοισείυν - Δπιζήμανζη κινδύνυν 

Καηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ δηαζέζηκσλ ζηνηρείσλ ζα πξέπεη νη ειεγθηέο λα πξνζπαζήζνπλ 

λα δνπλ ηελ νδφ απφ ηελ πιεπξά ησλ δηαθφξσλ νκάδσλ ρξεζηψλ ηεο (νδεγνί δηαθφξσλ 

ηχπσλ νρεκάησλ, ειηθησκέλνη νδεγνί, δηθπθιηζηέο, πεδνί δηαθφξσλ ειηθηψλ θ.ιπ.). Έλαο 

απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο είλαη ε ζπζηεκαηηθή εμέηαζε ησλ ζρεδίσλ ηεο κειέηεο αλά 

θαηεχζπλζε θπθινθνξίαο γηα ηα νδηθά ηκήκαηα θαη αλά κεκνλσκέλε θίλεζε ζηνπο θφκβνπο. 

Γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ αλαγθψλ θάζε νκάδαο ρξεζηψλ είλαη απαξαίηεηε ε εκπεηξία ησλ 

ειεγθηψλ ζε ζέκαηα ηερλνινγίαο νδηθήο αζθάιεηαο θαη ε γλψζε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο 

ελψ θαη ε αληαιιαγή απφςεσλ κε ηνπο ίδηνπο ηνπο ρξήζηεο κπνξεί λα είλαη ηδηαίηεξα 

ρξήζηκε. 

Η αμηνιφγεζε ησλ ζηνηρείσλ πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη ζηα ζέκαηα αζθάιεηαο. Θέκαηα πνπ 

αθνξνχλ ζηελ θπθινθνξία ή ζηελ αηζζεηηθή ηεο νδνχ πξέπεη λα ζρνιηάδνληαη κφλν αλ 

επεξεάδνπλ θαη ηελ αζθάιεηα ηεο νδνχ. Θέκαηα αζθάιεηαο εθηφο ησλ νξίσλ ηνπ έξγνπ 

πξέπεη επίζεο λα ζρνιηάδνληαη κφλνλ αλ ζπλδένληαη κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ίδηνπ ηνπ έξγνπ. 

Η αμηνιφγεζε ησλ ζηνηρείσλ πξέπεη λα γίλεηαη απφ θάζε ειεγθηή ρσξηζηά θαη απφ 

νιφθιεξε ηελ νκάδα ηαπηφρξνλα. Η κεκνλσκέλε εμέηαζε επηηξέπεη ηελ αλάιπζε ησλ 

δηαζέζηκσλ ζηνηρείσλ ζε βάζνο, ελψ ε νκαδηθή ηνλ εληνπηζκφ λέσλ πξνβιεκάησλ 

αζθάιεηαο θαη ηξφπσλ αληηκεηψπηζήο ηνπο ζπλδπάδνληαο δηαθνξεηηθέο απφςεηο θαη 

ζρφιηα.  
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Δάλ θαηά ηελ εμέηαζε ησλ ζηνηρείσλ, νη ειεγθηέο δηαπηζηψζνπλ έιιεηςε ζηνηρείσλ ή 

ζεσξήζνπλ ηα ζηνηρεία παξαπιαλεηηθά, πξέπεη λα απεπζπλζνχλ ζηνπο κειεηεηέο ή ζηνλ 

ΚηΔ θαη λα δεηήζνπλ δηεπθξηλίζεηο πξηλ ηελ επί ηφπνπ εμέηαζε θαη ηε ζχληαμε ηεο έθζεζεο 

ηνπ ΔΟΑ. Δάλ ηα πξφζζεηα απαξαίηεηα ζηνηρεία δελ παξαδνζνχλ εγθαίξσο ζηνπο 

ειεγθηέο, ζα πξέπεη ν ΔΟΑ λα δηελεξγεζεί ρξεζηκνπνηψληαο κφλν ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία 

θαη λα θαηαγξαθεί απηφ ζηελ ηειηθή έθζεζε.  

Η αμηνιφγεζε ησλ δηαζέζηκσλ ζηνηρείσλ πξαγκαηνπνηείηαη πξηλ θαη κεηά ηελ επί ηφπνπ 

εμέηαζε ηνπ έξγνπ (ή ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηνπ έξγνπ, ζε πεξίπησζε π.ρ. ΔΟΑ ζε 

Πξνθαηαξθηηθή/ Αλαγλσξηζηηθή Μειέηε). Πξηλ ηελ επί ηφπνπ εμέηαζε πξέπεη λα κειεηεζνχλ 

ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζρεδίσλ ηεο κειέηεο) ψζηε νη ειεγθηέο 

λα ζρεκαηίζνπλ κηα πξψηε άπνςε θαη λα θαηαγξάςνπλ ζέκαηα πνπ πξέπεη λα ειεγρζνχλ 

επί ηφπνπ. Η εμέηαζε ησλ ζρεδίσλ ηεο κειέηεο είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο 

αιιειεπίδξαζεο ησλ ρξεζηψλ κε ηελ νδφ πξηλ ηελ θαηαζθεπή ηεο ελψ ε επί ηφπνπ εμέηαζε 

επηηξέπεη ηνλ εληνπηζκφ πξνβιεκάησλ αζθάιεηαο ζην ππφ θαηαζθεπή ή θαηαζθεπαζκέλν 

έξγν, ή ζηηο ζέζεηο ζχλδεζεο ηνπ ππφ κειέηε έξγνπ κε ην πθηζηάκελν νδηθφ δίθηπν. 

Ωζηφζν, νξηζκέλα ζηνηρεία πνπ θαλεξψλνπλ πξνβιήκαηα αζθάιεηαο πνπ έρνπλ ήδε 

εκθαληζηεί, φπσο ελδερφκελα ζηνηρεία αηπρεκάησλ, είλαη πξνηηκφηεξν λα εμεηάδνληαη 

αξγφηεξα γηα επηβεβαίσζε θαη ζπκπιήξσζε ησλ δηθψλ ηνπο επξεκάησλ ζηνλ ΔΟΑ. Με ηνλ 

ηξφπν απηφ νη ειεγθηέο παξακέλνπλ αλεπεξέαζηνη θαηά ηελ επί ηφπνπ εμέηαζε.  

3.5 Δπί ηόπος εξέηαζη 

ηφρνο ηεο επί ηφπνπ εμέηαζεο ηνπ έξγνπ είλαη αθελφο ε εθηίκεζε ησλ ελ δπλάκεη 

παξαγφλησλ θηλδχλνπ γηα ηνπο ρξήζηεο θαη αθεηέξνπ ε δηαπίζησζε ηνπ ηξφπνπ 

αιιειεπίδξαζήο ηνπ κε ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν θαη ηηο γεηηνληθέο νδνχο.  

Η επηηφπνπ εμέηαζε κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε δχν ηξφπνπο: 

 Όια ηα κέιε ηεο νκάδαο επηζθέπηνληαη ην έξγν καδί θαη θαηαγξάθνπλ ηα πξνβιήκαηα 

αζθάιεηαο θαζψο εληνπίδνληαη. 

 Κάζε ειεγθηήο επηζθέπηεηαη ην έξγν κφλνο ηνπ θαη πξαγκαηνπνηεί κηα αξρηθή 

θαηαγξαθή ησλ πξνβιεκάησλ. ηε ζπλέρεηα νιφθιεξε ε νκάδα εμεηάδεη ην έξγν επί 

ηφπνπ θαη ζπδεηνχληαη ηα ζέκαηα πνπ ήδε θαηαγξάθεθαλ απφ θάζε ειεγθηή ρσξηζηά. 

Με ηε δεχηεξε πξνζέγγηζε, πξνσζείηαη ε ζπκκεηνρή φισλ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο ζηελ επί 

ηφπνπ εμέηαζε αληί γηα ηελ απνδνρή απφ φινπο ησλ απφςεσλ ηνπ κεκνλσκέλνπ ειεγθηή 

κε ηε κεγαιχηεξε εκπεηξία. 

Δίλαη ζεκαληηθφ νη ειεγθηέο λα δηελεξγήζνπλ επί ηφπνπ εμέηαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εκέξαο ψζηε λα εθηηκήζνπλ ελ δπλάκεη πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ππάξρνπζεο 

ζπλζήθεο ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ θαη λα εθηηκήζνπλ ηηο κειινληηθέο ζπλζήθεο θαη ηηο 

αληίζηνηρεο επηπηψζεηο. Οη θαηαιιειφηεξεο ψξεο γηα ηελ επί ηφπνπ εμέηαζε πξέπεη λα 

επηιεγνχλ πξνζεθηηθά, θαζψο νη θπθινθνξηαθέο ζπλζήθεο κπνξεί λα δηαθνξνπνηνχληαη 
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ζεκαληηθά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο ή ηεο εβδνκάδαο. 

Η επί ηφπνπ εμέηαζε πξέπεη λα δηελεξγείηαη θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο επεηδή νη 

νπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη ζηνπο ρξήζηεο κπνξεί λα δηαθέξνπλ ζεκαληηθά. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε λπρηεξηλή επί ηφπνπ εμέηαζε έρεη ηδηαίηεξε ζπνπδαηφηεηα ζηνπο ΔΟΑ 

πξηλ ηελ παξάδνζε ζηελ θπθινθνξία ή θαηά ην αξρηθφ ζηάδην ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ, 

θαζψο θαη ζηνπο ΔΟΑ ζε πθηζηάκελεο νδνχο. Σα ζηνηρεία κηαο νδνχ κπνξεί λα είλαη 

επδηάθξηηα ηελ εκέξα αιιά κε εκθαλή ή παξαπιαλεηηθά θαηά ηε λχρηα. Η εμέηαζε θαηά ηε 

λχρηα θαλεξψλεη πφζν εχθνια αλαγλσξίδεηαη ε νδφο απφ ηνπο ρξήζηεο θαζψο θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο νξηδφληηαο θαη ηεο θαηαθφξπθεο ζήκαλζεο θαη ηνπ νδνθσηηζκνχ.  

Καηά ηελ επί ηφπνπ εμέηαζε νη ειεγθηέο ζα πξέπεη λα εμεηάζνπλ θαη ηα γεηηνληθά νδηθά 

ηκήκαηα. Οη πεξηνρέο ζηηο νπνίεο έλα λέν νδηθφ έξγν, κε ζπλήζσο πςειφηεξεο 

πξνδηαγξαθέο ζρεδηαζκνχ, ζπλδέεηαη κε ην ππάξρνλ νδηθφ δίθηπν ζπλήζσο απνηεινχλ 

πεξηνρέο απμεκέλεο επηθηλδπλφηεηαο θαζψο: 

 ε ράξαμε ή ν εμνπιηζκφο κηαο νδνχ κπνξεί λα παξείρε αζθάιεηα έσο ηψξα φκσο λα 

κελ επαξθεί γηα ηνπο λένπο θπθινθνξηαθνχο θφξηνπο θαη ηηο λέεο απαηηήζεηο ηεο 

θπθινθνξίαο 

 νη νδεγνί κπνξεί λα κελ αληηιακβάλνληαη φηη πξέπεη λα πξνζαξκφζνπλ ηελ νδεγηθή 

ηνπο ζπκπεξηθνξά αλάινγα. 

Καηά ηελ εμέηαζε ελφο απηνθηλεηνδξφκνπ ή ελφο νδηθνχ ηκήκαηνο πξέπεη λα ειέγρνληαη θαη 

νη δχν θαηεπζχλζεηο θπθινθνξίαο, μεθηλψληαο απφ έλα ζεκείν εθηφο ησλ νξίσλ ηνπ έξγνπ. 

Καηά ηελ εμέηαζε αληζφπεδσλ θφκβσλ πξέπεη λα ειέγρεηαη ε θίλεζε ζε θάζε θιάδν, ζηηο 

ισξίδεο επηηάρπλζεο θαη επηβξάδπλζεο, ζηηο πεξηνρέο πιέμεο θαη ζηηο πεξηνρέο ησλ 

θιάδσλ ζχλδεζεο (ξάκπεο) (π.ρ. ζε αληζφπεδνπο θφκβνπο κνξθήο ξφκβνπ). ηνπο 

ηζφπεδνπο θφκβνπο πξέπεη λα ειέγρεηαη ε αξηζηεξή θαη ε δεμηά ζηξνθή θαζψο θαη ε 

θαηεπζείαλ θίλεζε. Η θίλεζε πεδψλ θαη πνδειαηψλ πξέπεη επίζεο λα ειέγρεηαη, εηδηθά ζηηο 

πεξηνρέο φπνπ εκπιέθεηαη κε ηελ θπθινθνξία ησλ νρεκάησλ. Έιεγρνη πνπ δηελεξγνχληαη 

κεηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ζε αζηηθέο πεξηνρέο, πξέπεη λα πξνγξακκαηίδνληαη θαηά ηηο 

ψξεο αηρκήο ψζηε λα δηαπηζηψλεηαη ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηεο νδνχ ζε ζπλζήθεο 

απμεκέλεο θπθινθνξίαο. ε πεξηνρέο κε απμεκέλε θπθινθνξία πεδψλ ε επί ηφπνπ εμέηαζε 

πξέπεη λα δηελεξγείηαη πεδή.  

Καηά ηελ επί ηφπνπ εμέηαζε πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε φινη νη ρξήζηεο ηεο νδνχ, φρη κφλν 

νη νδεγνί. Νένη θαη ειηθησκέλνη πεδνί, νδεγνί θνξηεγψλ θαη ιεσθνξείσλ, πνδειάηεο, 

κνηνζπθιεηηζηέο, ειηθησκέλνη νδεγνί θαη άηνκα κε αλαπεξίεο είλαη νκάδεο ρξεζηψλ κε 

δηαθνξεηηθέο αλάγθεο. Δπηπιένλ, πξέπεη λα εμεηαζηεί ε πξφβιεςε ζηε κειέηε γηα ηελ 

εθηέιεζε κε αζθάιεηα ησλ δηαθφξσλ θηλήζεσλ φπσο ε δηάζρηζε ηεο νδνχ θαη ε είζνδνο 

ζηελ θπθινθνξία ή ε έμνδνο απφ απηή απφ φιεο ηηο νκάδεο ρξεζηψλ θαη ππφ δηαθνξεηηθέο 

θαηξηθέο ζπλζήθεο. Καηά ηελ επί ηφπνπ εμέηαζε, νη ειεγθηέο κπνξνχλ λα αλαηξέρνπλ ζε 

ηπρφλ πξνβιήκαηα αζθάιεηαο πνπ εληνπίζηεθαλ θαηά ηελ εμέηαζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 

έξγνπ θαη ησλ ζρεδίσλ ηεο κειέηεο ψζηε λα ηα επηβεβαηψζνπλ. 
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Καηά ηε δηελέξγεηα ηνπ ΔΟΑ ζηα ζηάδηα κειέηεο ελφο νδηθνχ έξγνπ, νη ειεγθηέο δελ έρνπλ 

ηε δπλαηφηεηα λα εμεηάζνπλ ην έξγν ζηελ ηειηθή ηνπ κνξθή. ηφρνο ηεο επηηφπνπ εμέηαζεο 

ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο είλαη αθελφο ν έιεγρνο ηεο ζχλδεζεο ηνπ λένπ έξγνπ κε ην 

ππάξρνλ νδηθφ δίθηπν (ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο κειέηεο), θαη 

αθεηέξνπ ε εθηίκεζε ηεο νκνηνγέλεηαο ηνπ ζρεδηαζκνχ απφ ηελ πιεπξά ησλ ρξεζηψλ ηνπ 

νδηθνχ δηθηχνπ. Θέκαηα πνπ πξέπεη επίζεο λα ιάβνπλ ππφςε είλαη θαη νη ζπλήζεηο θαηξηθέο 

ζπλζήθεο, ε ηνπνγξαθία θαη ε βιάζηεζε ηεο πεξηνρήο. Πξηλ ηελ παξάδνζε ηνπ έξγνπ ζηελ 

θπθινθνξία, νη ειεγθηέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα εμεηάζνπλ ηηο πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο θαη 

πξέπεη λα ιάβνπλ ππφςε ηνπο ηηο αλάγθεο ησλ δηαθφξσλ νκάδσλ ρξεζηψλ. 

Δπηζεκαίλεηαη ηέινο φηη γηα ηελ αζθαιή δηελέξγεηα ηεο επί ηφπνπ εμέηαζεο (ηφζν γηα ηνπο 

ειεγθηέο φζν θαη γηα ηνπο ρξήζηεο ηεο νδνχ) είλαη απαξαίηεην λα ιακβάλνληαη φια ηα 

αλαγθαία κέηξα αζθάιεηαο θαη λα αθνινπζνχληαη νη ζρεηηθέο νδεγίεο ηεο αξκφδηαο Αξρήο 

γηα ην έξγν. 

Λεπηνκεξέζηεξε αλαθνξά ζηα ζέκαηα πνπ εμεηάδνληαη επηηφπνπ γηα θάζε ζηάδην ή ηχπν 

ΔΟΑ πεξηιακβάλεηαη ζηα Κεθάιαηα 4 θαη 5 ηνπ παξφληνο εγρεηξηδίνπ. 

3.6 Καηάλογοι ελέγσος 

Οη θαηάινγνη ειέγρνπ («checklists» ή «prompt lists») απνηεινχλ ζεκαληηθφ ηκήκα φισλ 

ησλ εγρεηξηδίσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί γηα ηνλ ΔΟΑ, δηεζλψο. Δίλαη κηα ζεκαληηθή βνήζεηα πνπ 

θαηεπζχλεη ηνπο Διεγθηέο Οδηθήο Αζθάιεηαο θαη ηνπο ππνδεηθλχεη ζε πνηά ζηνηρεία ηεο 

κειέηεο λα δψζνπλ έκθαζε, θαηεγνξηνπνηψληαο ηα αλά ζηάδην ηεο κειέηεο, αλά ζηνηρείν 

ηεο κειέηεο θιπ. ε θάζε ζηάδην ηνπ ΔΟΑ δίλεηαη έκθαζε ζε δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ νδηθνχ έξγνπ, αλάινγα θαη κε ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία, θαη ρξεζηκνπνηνχληαη δηαθνξεηηθνί 

θαηάινγνη ειέγρνπ.  

O ζθνπφο ησλ θαηαιφγσλ δελ είλαη λα απνηειέζνπλ θχιια ειέγρνπ θαη νη θαηάινγνη δελ 

είλαη ζθνπφο, αιιά έλα κέζν κε ην νπνίν επηηπγράλεηαη ν ζθνπφο, πνπ είλαη ε ζπγγξαθή 

ηεο έθζεζεο ηνπ ΔΟΑ. Η νξζή ρξήζε ηνπο πξνυπνζέηεη φηη ν ρξήζηεο-ειεγθηήο νδηθήο 

αζθάιεηαο ηνπο ρξεζηκνπνηεί σο νδεγίεο πνπ πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ αλάινγα ζε θάζε 

έξγν.  

Η ρξήζε ησλ θαηαιφγσλ ειέγρνπ δελ είλαη δεζκεπηηθή θαη δελ είλαη απαξαίηεην λα 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ έθζεζε ηνπ ΔΟΑ. Οη έκπεηξνη ειεγθηέο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηνχλ 

ηνπο θαηαιφγνπο απηνχο σο έλα βνήζεκα ππελζχκηζεο γηα λα εμαζθαιηζηεί φηη δελ έρεη 

παξαιεηθζεί ε εμέηαζε θάπνηνπ ζεκαληηθνχ ζέκαηνο αζθάιεηαο ή θάπνηαο ζπγθεθξηκέλεο 

θαηεγνξίαο ρξεζηψλ ηεο νδνχ. ηνπο ιηγφηεξν έκπεηξνπο ειεγθηέο, νη θαηάινγνη ειέγρνπ 

είλαη ρξήζηκνη γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε θαη εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ ΔΟΑ.  

Οη θαηάινγνη ειέγρνπ δελ απεπζχλνληαη κφλν ζηνπο ειεγθηέο νδηθήο αζθάιεηαο, αιιά 

πηζαλνί ρξήζηεο ηνπο κπνξεί λα είλαη θαη νη κειεηεηέο. Γηεζλψο, νη κειεηεηέο νδηθψλ έξγσλ 

παξνηξχλνληαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο θαηαιφγνπο ειέγρνπ γηα ηνλ εθ ησλ πξνηέξσλ 
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εληνπηζκφ θαη ηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ νδηθήο αζθάιεηαο, πξηλ ε κειέηε ππνβιεζεί 

ζε ΔΟΑ.  

χκθσλα θαη κε ηα δηεζλή πξφηππα, ζην εγρεηξίδην πεξηιακβάλνληαη αλαιπηηθνί θαηάινγνη 

ειέγρνπ. Oη αλαιπηηθνί θαηάινγνη ειέγρνπ απνηεινχλ έλα βνήζεκα ζηνπο λένπο-κε 

έκπεηξνπο ειεγθηέο νδηθήο αζθάιεηαο, κέρξη λα απνθηήζνπλ ηε ζρεηηθή εκπεηξία ζηε 

δηεμαγσγή ειέγρσλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη νη θαηάινγνη ειέγρνπ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην 

εγρεηξίδην είλαη πεξηνξηζκέλνη θαη απνηεινχλ κηα βάζε γηα ηνπο ειεγθηέο, νη νπνίνη 

θαινχληαη λα εκπινπηίζνπλ ηνπο θαηαιφγνπο ζχκθσλα κε ηελ εκπεηξία ηνπο. Δπηπιένλ, νη 

θαηάινγνη ειέγρνπ ζε θακκία πεξίπησζε δελ απνηεινχλ ππνθαηάζηαην ηεο απαξαίηεηεο 

εθπαίδεπζεο θαη ηεο επαξθνχο εκπεηξίαο ησλ ειεγθηψλ νδηθήο αζθάιεηαο. 

Η ζχληαμε ησλ θαηαιφγσλ πξαγκαηνπνηήζεθε κε βάζε ηε ζρεηηθή δηεζλή εκπεηξία κε 

θαηάιιειε πξνζαξκνγή ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο Διιεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο. Οη θαηάινγνη 

πνπ ζπληάρζεθαλ είλαη πξνζαξκνζκέλνη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ νδηθψλ έξγσλ ζηελ 

Διιάδα, φζνλ αθνξά π.ρ. πξνδηαγξαθέο πηλαθίδσλ ζχκθσλα κε ηνλ ηζρχνληα ζήκεξα 

Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο (ΤΜΔ, 2007), θαηεγνξίεο θαη πξνδηαγξαθέο ζηεζαίσλ 

αζθαιείαο ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο ηερληθέο Πξνδηαγξαθέο, ινηπά ρξεζηκνπνηνχκελα ζηελ 

Διιάδα ζηνηρεία νδηθνχ εμνπιηζκνχ θ.ιπ. 

ην Παξάξηεκα ηνπ παξφληνο εγρεηξηδίνπ παξνπζηάδνληαη ελδεηθηηθνί αλαιπηηθνί θαηάινγνη 

ειέγρνπ ζηα δηάθνξα ζηάδηα ηνπ ΔΟΑ θαη ζπγθεθξηκέλα: 

 ζηελ Πξνθαηαξηηθή/ Αλαγλσξηζηηθή Μειέηε 

 ζηελ Πξνκειέηε 

 ζηελ Οξηζηηθή Μειέηε 

 πξηλ ηελ παξάδνζε ζηελ θπθινθνξία 

 ζε ζέζεηο εθηέιεζεο εξγαζηψλ επί ησλ νδψλ 

 ζε πθηζηάκελεο νδνχο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη γηα ηνλ ΔΟΑ θαηά ην αξρηθφ ζηάδην ιεηηνπξγίαο κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί θαηάινγνο ειέγρνπ ζηνλ νπνίν ζα ζπλδπάδνληαη ζηνηρεία απφ ηνπο 

θαηαιφγνπο ειέγρνπ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη πξηλ ηελ παξάδνζε ζηελ θπθινθνξία θαη ζε 

πθηζηάκελεο νδνχο, ιακβάλνληαο ππφςε ηε κηθξή ρξνληθή πεξίνδν πνπ έρεη κεζνιαβήζεη 

απφ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο νδνχ. 

3.7 Σύνηαξη έκθεζηρ ΔΟΑ 

3.7.1 Γεληθά 

Η έθζεζε ηνπ ΔΟΑ είλαη ην επίζεκν έγγξαθν πνπ ζπληάζζεηαη απφ ηελ νκάδα ΔΟΑ θαη ζην 

νπνίν πεξηγξάθνληαη φια ηα πξνβιήκαηα νδηθήο αζθάιεηαο θαη δηαηππψλνληαη ζπζηάζεηο 

γηα ηελ νιηθή ή κεξηθή αληηκεηψπηζή ηνπο. ηελ έθζεζε ηνπ ΔΟΑ ζα βαζηζηνχλ νη 

απνθάζεηο ηεο αξκφδηαο Αξρήο ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή δηνξζσηηθψλ κέηξσλ ζηε κειέηε 



Δγρεηξίδην γηα ηνλ Έιεγρν Οδηθήο Αζθάιεηαο  

26 

ή ην έξγν. 

3.7.2 Πεξηερφκελα έθζεζεο ΔΟΑ 

ηελ έθζεζε ηνπ ΔΟΑ πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ηα εμήο: 

α) Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην έξγν: 

 ηίηινο ηεο έθζεζεο ζηνλ νπνίν ζα πεξηιακβάλνληαη ε νλνκαζία ηεο νδνχ, ε πεξηνρή ηνπ 

ΔΟΑ (κήθνο νδηθνχ ηκήκαηνο ή νλνκαζία δηαζηαπξνχκελεο νδνχ), ε ηνπνζεζία (π.ρ. 

πξνάζηην) θαη ην ζηάδην ηνπ ΔΟΑ  

 ζχληνκε πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ, ησλ ζηφρσλ ηνπ θαη πηζαλφλ ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο 

ρξεζηψλ ζηηο νπνίεο αθνξά ή άιια εηδηθά ζέκαηα. 

β) Βνεζεηηθά ζηνηρεία: 

 ηα νλφκαηα φζσλ ζπκκεηείραλ ζηνλ ΔΟΑ κε επηζήκαλζε ηνπ ζπληνληζηή ηεο νκάδαο 

ειεγθηψλ θαη ηελ νλνκαζία ηεο αξκφδηαο Αξρήο ηνπ έξγνπ 

 επαγγεικαηηθή απαζρφιεζε θαη ηίηιν ηνπ θάζε ειεγθηή θαζψο θαη θάζε άιινπ εηδηθνχ 

πνπ ζπκκεηείρε ζηνλ ΔΟΑ 

 δηάγξακκα ηνπ ζπλνιηθνχ έξγνπ κε ηα επξήκαηα ηνπ ΔΟΑ θαη, αλ δεηείηαη απφ ηελ 

αξκφδηα Αξρή, αξηζκεκέλεο ηηο ζρεηηθέο ζπζηάζεηο 

 επηζήκαλζε φηη δηελεξγήζεθε επί ηφπνπ εμέηαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο θαη ηεο 

λχρηαο θαη φηη πξαγκαηνπνηήζεθε ελαξθηήξηα ζχζθεςε θαη ζχζθεςε κε ηε ιήμε ηνπ 

ΔΟΑ (έζησ θαη ηειεθσληθά ζηελ πεξίπησζε κηθξψλ έξγσλ) θαη θαηαγξαθή ησλ 

ζρεηηθψλ εκεξνκεληψλ θαη ησλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχζαλ θαηά ηελ επί ηφπνπ 

εμέηαζε 

 θαηάινγνο ησλ ζηνηρείσλ πνπ παξαζρέζεθαλ απφ ηελ αξκφδηα Αξρή ζηνπο ειεγθηέο 

 θαηάινγνο ησλ εγγξάθσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά ηε δηελέξγεηα ηνπ ΔΟΑ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Οδεγηψλ ΔΟΑ πνπ εθαξκφζζεθαλ θαη ηα ζηνηρεία φισλ 

ησλ ζρεδίσλ κε εκεξνκελία θαη αξηζκφ ηξνπνπνίεζεο 

 θαηάινγνο ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε κειέηε θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο νδνχ θαη 

εμεηάζζεθαλ ή φρη θαηά ηε δηελέξγεηα ηνπ ΔΟΑ κε έκθαζε ζηα ζηνηρεία πνπ δελ 

εμεηάζηεθαλ ιφγσ ηνπ ζηαδίνπ ηνπ ΔΟΑ 

 θσηνγξαθίεο πνπ λα απεηθνλίδνπλ ηα ζεκαληηθά πξνβιήκαηα (πξναηξεηηθά). 

γ) Δπξήκαηα θαη ζπζηάζεηο: 

 θαηάινγνο φισλ ησλ επξεκάησλ ηνπ ΔΟΑ ζρεηηθά κε πξνβιήκαηα νδηθήο αζθάιεηαο, 
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θαζέλα απφ ηα νπνία ζα αθνινπζείηαη απφ θαηάιιειε ζχζηαζε  

 ζχληνκνο θαηάινγνο ησλ θχξησλ επξεκάησλ θαη ζπζηάζεσλ, ή επαλαιακβαλφκελα 

ζέκαηα πνπ απαηηνχλ πξνζνρή, ν νπνίνο ζα πξνεγείηαη ηνπ θπξίνπ θεηκέλνπ ησλ 

επξεκάησλ θαη ησλ ζπζηάζεσλ (πξναηξεηηθά). 

δ) Γήισζε νκάδαο ΔΟΑ: 

 ηειηθή δήισζε ηεο νκάδαο ΔΟΑ, ππνγεγξακκέλε απφ θάζε ειεγθηή, ζηελ νπνία ζα 

δειψλεηαη φηη ζπκκεηείραλ ζηε δηελέξγεηα ηνπ ΔΟΑ θαη ζπκθσλνχλ κε ηα επξήκαηά ηνπ. 

ηελ έθζεζε δελ απαηηείηαη λα ζπκπεξηιεθζνχλ νη θαηάινγνη ειέγρνπ ή ζηνηρεία 

αηπρεκάησλ ελψ ζην εμψθπιιφ ηεο ζα πξέπεη λα θαίλνληαη ε εκεξνκελία ππνβνιήο, ην 

ζηάδην ηνπ ΔΟΑ θαη ε νλνκαζία ηεο αξκφδηαο Αξρήο ηνπ έξγνπ. Δπηπιένλ, δελ πξέπεη λα 

πεξηιακβάλνληαη βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα ησλ ειεγθηψλ, ν Φάθεινο πξνεηνηκαζίαο ηνπ 

ΔΟΑ, εθζέζεηο πξνεγνχκελσλ ΔΟΑ θαη ιεπηνκεξή ζηνηρεία ηεο κειέηεο. Δπίζεο, δελ 

πξέπεη λα πεξηιεθζεί ε αιιεινγξαθία ησλ ειεγθηψλ κε ηελ αξκφδηα Αξρή, ηερληθά ζέκαηα 

πνπ δελ έρνπλ επίπησζε ζηελ νδηθή αζθάιεηα ή ζέκαηα πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ 

Φάθειν πξνεηνηκαζίαο ηνπ ΔΟΑ, φπσο ζέκαηα ζπληήξεζεο πνπ δηαπηζηψλνληαη θαηά ηελ 

επί ηφπνπ εμέηαζε. Σα ζρφιηα ησλ ειεγθηψλ γηα ζέκαηα πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ 

Φάθειν πξνεηνηκαζίαο ηνπ ΔΟΑ πξέπεη λα απνζηαινχλ απεπζείαο ζηελ αξκφδηα Αξρή γηα 

ην έξγν, ελψ ηα ζρφιηα γηα ζέκαηα ζπληήξεζεο ζηελ αξκφδηα Τπεξεζία πληήξεζεο κε 

ελεκέξσζε θαη ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο. 

3.7.3 Δπξήκαηα νδηθήο αζθάιεηαο 

Καηά ηελ θαηαγξαθή ησλ επξεκάησλ νδηθήο αζθάιεηαο, νη ειεγθηέο πεξηγξάθνπλ ηνλ 

θίλδπλν πνπ εληφπηζαλ ζην εμεηαδφκελν έξγν θαζψο θαη ην είδνο ηνπ αηπρήκαηνο πνπ 

ελδέρεηαη λα ζπκβεί. Καηά ηελ θαηαγξαθή ησλ ελ δπλάκεη πξνβιεκάησλ αζθάιεηαο είλαη 

ζεκαληηθφ λα γίλεηαη θαη ξεαιηζηηθή εθηίκεζε ηνπ αξηζκνχ θαη ηεο ζνβαξφηεηαο ησλ 

πηζαλψλ αηπρεκάησλ πνπ κπνξεί λα πξνθιεζνχλ εμαηηίαο ηνπο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ είλαη 

ρξήζηκε ε γλψζε ησλ ηχπσλ θαη ηεο ζπρλφηεηαο ησλ αηπρεκάησλ πνπ κπνξεί λα 

πξνθιεζνχλ απφ θάζε εχξεκα πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ έθζεζε. Μηα κε ξεαιηζηηθή εθηίκεζε 

ηεο πηζαλφηεηαο αηπρήκαηνο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ππεξεθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ 

κεηψλνληαο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ΔΟΑ. 

Η ζεηξά κε ηελ νπνία ζα θαηαγξαθνχλ ηα δηάθνξα επξήκαηα νδηθήο αζθάιεηαο ζηελ 

έθζεζε ηνπ ΔΟΑ δελ είλαη πξνθαζνξηζκέλε, πξέπεη φκσο λα βαζίδεηαη ζηε ινγηθή θαη 

λα είλαη βνεζεηηθή γηα ηνπο παξαιήπηεο ηεο έθζεζεο ζηε δηαδηθαζία αλάιπζεο ησλ 

δηνξζσηηθψλ κέηξσλ. Γηα παξάδεηγκα, ηα πξνβιήκαηα αζθάιεηαο κπνξεί λα 

θαηαηαρζνχλ ζε γεληθέο θαηεγνξίεο (π.ρ. ζέκαηα ράξαμεο, ηζφπεδνη θφκβνη, εηδηθέο 

θαηεγνξίεο ρξεζηψλ θ.ιπ.) θαη ζηε ζπλέρεηα ζε ππνθαηεγνξίεο (π.ρ. πξνδηαγξαθέο 

ζρεδηαζκνχ, ηππηθέο δηαηνκέο θ.ιπ.). Άιινο πηζαλφο ηξφπνο θαηαγξαθήο ησλ 

επξεκάησλ ηνπ ΔΟΑ είλαη μεθηλψληαο απφ ην έλα φξην ηνπ έξγνπ θαη δηαηξέρνληαο ην 

πξνο ην άιιν. ε νδηθά έξγα κεγάινπ κήθνπο, είλαη πηζαλφλ πξνηηκφηεξε ε εμέηαζε ηνπ 
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έξγνπ θαηά ηκήκαηα. Δάλ ζηελ έθζεζε πεξηιακβάλνληαη ζπζηάζεηο πνπ 

αιιεινεμαξηψληαη, ζα πξέπεη ζε θαζεκία λα γίλεηαη θαηάιιειε αλαθνξά θαη ζηηο 

ππφινηπεο. 

Κάζε εχξεκα θαη ε αληίζηνηρε ζχζηαζε πξέπεη λα αθνξά ζε κφλν έλα πξφβιεκα νδηθήο 

αζθάιεηαο. Η πεξηγξαθή ζχλζεησλ πξνβιεκάησλ θαη πνιιψλ ζπζηάζεσλ ηαπηφρξνλα 

κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζχγρπζε ζηνπο παξαιήπηεο ηεο έθζεζεο θαη λα νδεγήζεη ζε 

αγλφεζε ζπζηάζεσλ. Ωζηφζν, είλαη απνδεθηφ έλα πξφβιεκα πνπ ζπλαληάηαη ζε πνιιά 

ζεκεία ηνπ έξγνπ, θαη ε αληίζηνηρε ζχζηαζε, λα πεξηιακβάλνληαη κφλν κηα θνξά ζηελ 

έθζεζε. 

ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, κπνξεί λα αλαγλσξηζηεί έλα ελ δπλάκεη πξφβιεκα νδηθήο 

αζθάιεηαο φκσο λα κελ είλαη εχθνινο ν πξνζδηνξηζκφο θαη ηεο αληίζηνηρεο ζχζηαζεο. Σν 

ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα δελ ζα πξέπεη λα αγλνεζεί, αιιά λα θαηαγξαθεί θαη λα ζρνιηαζηεί 

ε αλάγθε αλαδήηεζεο θαη εθαξκνγήο ηεο θαηάιιειεο ιχζεο. 

3.7.4 πζηάζεηο 

Οη ζπζηάζεηο ζπλήζσο αθνξνχλ ζηελ πεξηγξαθή ηεο ιχζεο σο πξνο ηε θχζε ηεο ή ηελ 

θαηεχζπλζε πνπ πξέπεη λα αθνινπζεζεί. Μηα ζχζηαζε πξέπεη λα θαηεπζχλεη ηελ αξκφδηα 

Αξρή πξνο ηε ζσζηή ιχζε θαη φρη λα παξνπζηάδεη ηελ ίδηα ηε ιχζε. Άιισζηε θάηη ηέηνην 

ζπρλά δελ είλαη δπλαηφλ θαζψο νη ειεγθηέο δελ γλσξίδνπλ πάληνηε φιεο ηηο παξακέηξνπο 

ελφο έξγνπ. Ωζηφζν, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ε δηάθξηζε κηαο ζχζηαζεο απφ ηε ιχζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο είλαη δχζθνιε π.ρ. φηαλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ελφο πξνβιήκαηνο απαηηείηαη ε 

ηνπνζέηεζε κηαο πηλαθίδαο ζήκαλζεο. Δπηπιένλ, θαηά ηε δηαηχπσζε ησλ ζπζηάζεσλ 

πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε θαη ν βαζκφο θαηαλφεζεο ηνπ αζθαινχο ζρεδηαζκνχ απφ 

ηνλ παξαιήπηε ηεο έθζεζεο. Γηα παξάδεηγκα, ε δηαηχπσζε ησλ ζπζηάζεσλ ζα είλαη πην 

αλαιπηηθή φηαλ απεπζχλεηαη ζε κηα ηνπηθή Αξρή απφ φηη φηαλ απεπζχλεηαη ζε έκπεηξνπο 

κειεηεηέο απηνθηλεηνδξφκσλ. 

Γεληθά, νη ζπζηάζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ έθζεζε ηνπ ΔΟΑ ζα πξέπεη: 

 λα είλαη επνηθνδνκεηηθέο ζρεηηθά κε ηελ αληηκεηψπηζε ελφο πξνβιήκαηνο αζθάιεηαο 

 λα είλαη ξεαιηζηηθέο, δειαδή λα δηαηππψλνληαη βηψζηκεο ζπζηάζεηο ιακβάλνληαο 

ππφςε ηε ζνβαξφηεηα ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ην θφζηνο ησλ δπλαηψλ ιχζεσλ 

 λα δηαηππψλνληαη ιακβάλνληαο ππφςε φηη είλαη πηζαλφ λα ππάξρνπλ πνιιέο ιχζεηο, 

πςεινχ ή ρακεινχ θφζηνπο, άκεζεο ή καθξνπξφζεζκεο 

 λα απνθεχγεηαη ε ζχζηαζε αλαζρεδηαζκνχ ηνπ έξγνπ ή ε δηαηχπσζε ηεο αθξηβνχο 

ιχζεο, ρσξίο φκσο λα δηαηππψλνληαη αζαθείο ή γεληθέο ζπζηάζεηο πνπ δελ γίλνληαη 

θαηαλνεηέο  

 λα είλαη ζπκβαηέο κε ην ζηάδην ηνπ ΔΟΑ 

 νη φξνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη πξέπεη λα απνδίδνπλ ηνλ ζπκβνπιεπηηθφ ξφιν ησλ 
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ειεγθηψλ θαη λα κελ ππνδειψλνπλ ζαθείο εληνιέο, αξκνδηφηεηα αλήθνπζα ζηελ 

αξκφδηα Αξρή γηα ην έξγν (π.ρ. ζα έπξεπε ή ζπληζηάηαη αληί πξέπεη). Όξνη φπσο “λα 

ιεθζεί ππφςε” δελ έρνπλ ηδηαίηεξε βαξχηεηα θαη κπνξεί λα αγλνεζνχλ. Αληίζηνηρα, ε 

ζχζηαζε “ηαθηηθήο παξαθνινχζεζεο” ηκήκαηνο ελφο έξγνπ έρεη λφεκα κφλν αλ 

ζπλνδεχεηαη απφ ιεπηνκέξεηεο γηα ηε δηαδηθαζία ηεο παξαθνινχζεζεο θαη απφ κέηξα 

αληηκεηψπηζεο ζπγθεθξηκέλσλ απνηειεζκάησλ ηεο παξαθνινχζεζεο. 

3.8 Σύζκετη με ηη λήξη ηος ΔΟΑ 

ηφρνο ηεο ζχζθεςεο κε ηε ιήμε ηνπ ΔΟΑ είλαη ε ζπδήηεζε ησλ επξεκάησλ θαη ησλ 

ζπζηάζεψλ ηνπ. ηε ζχζθεςε πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ νη ειεγθηέο, ε αξκφδηα Αξρή θαη/ή νη 

κειεηεηέο. Η ζπλάληεζε απηή δελ πξέπεη λα ζεσξεζεί επθαηξία γηα ηε δηαηχπσζε 

αληηξξήζεσλ ζρεηηθά κε ηα επξήκαηα ή ηηο ζπζηάζεηο ηνπ ΔΟΑ αιιά επθαηξία γηα ζπδήηεζε 

ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο ησλ πξνβιεκάησλ αζθάιεηαο πνπ εληνπίζηεθαλ. 

Πηζαλέο παξεμεγήζεηο κεηαμχ ησλ κεξψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνλ ΔΟΑ πξέπεη λα ιχλνληαη 

πξηλ ηε ζπγγξαθή ηεο ζρεηηθήο έθζεζεο. Δπηπιένλ, ε ζχζθεςε κε ηε ιήμε ηνπ ΔΟΑ κπνξεί 

λα ιεηηνπξγήζεη εθπαηδεπηηθά κε ηελ εμνηθείσζε ησλ ζπκκεηερφλησλ κε ηε ζπλνιηθή 

δηαδηθαζία ηνπ ΔΟΑ, ηα επξήκαηα θαη ηηο ζπζηάζεηο ηνπ. 

Καηά ηε ζχζθεςε απηή, νη ειεγθηέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα παξνπζηάζνπλ πξνθνξηθά 

ζηελ αξκφδηα Αξρή θαη ζηνπο κειεηεηέο, ηα επξήκαηα ηνπ ΔΟΑ. Αξρηθά, ζα πξέπεη λα γίλεη 

αλαζθφπεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ ειέγρνπ θαη ππελζχκηζε φηη ζηφρνο ηνπ ΔΟΑ είλαη ε 

βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο ηνπ έξγνπ θαη φρη ε θξηηηθή ηεο εξγαζίαο ησλ κειεηεηψλ. Δάλ 

έρνπλ εληνπηζηεί ελ δπλάκεη πξνβιήκαηα νδηθήο αζθάιεηαο, ηα ζρεηηθά ζρφιηα ζα πξέπεη 

λα είλαη φζν ην δπλαηφλ πην ζπγθεθξηκέλα. Θα πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε ζέζε ζηελ νδφ 

θαη ν ελ δπλάκεη θίλδπλνο ελψ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηνχληαη θαη θσηνγξαθίεο ή βίληεν γηα 

ηελ θαιχηεξε παξνπζίαζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Με ηνλ ηξφπν απηφ είλαη δπλαηή ε αλεπίζεκε 

αληαπφθξηζε ηεο αξκφδηαο Αξρήο, ε δηεπθξίληζε ησλ επξεκάησλ θαη ησλ ζπζηάζεσλ ηνπ 

ΔΟΑ απφ ηνπο ειεγθηέο θαη ε δηαβεβαίσζε φηη ηα επξήκαηα εληάζζνληαη ζην αληηθείκελν 

ηνπ ΔΟΑ. 

3.9 Ανηαπόκπιζη ζηα εςπήμαηα/ ζςζηάζειρ ηος ΔΟΑ 

Η αληαπφθξηζε ηνπ Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ ζηα επξήκαηα θαη ζηηο ζπζηάζεηο ηνπ ΔΟΑ αθνξά 

αθελφο ζηε ιήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε ην πνηεο απφ ηηο ζπζηάζεηο ζα πινπνηεζνχλ θαη 

ηελ αηηηνιφγεζε ελδερφκελεο απφξξηςεο νξηζκέλσλ εμ' απηψλ θαη αθεηέξνπ ζηηο αλαγθαίεο 

ελέξγεηεο γηα ηελ πινπνίεζή ηνπο. Η αληαπφθξηζε απηή ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα γίλεηαη 

εγγξάθσο. 

Η δηαδηθαζία αληαπφθξηζεο ζηα επξήκαηα ηνπ ΔΟΑ πεξηιακβάλεη ηα εμήο βήκαηα: 

α) Καζνξηζκφο δηαδηθαζίαο αληαπφθξηζεο ζηα επξήκαηα ηνπ ΔΟΑ: 

Με κέξηκλα ηνπ Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ θαζνξίδνληαη ζαθείο θαη ηεθκεξησκέλεο δηαδηθαζίεο γηα 

ηε δηαρείξηζε ηεο έθζεζεο ηνπ ΔΟΑ, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλεηαη θαη ν νξηζκφο ησλ 
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πξνζψπσλ πνπ ζα απαληήζνπλ ζηελ έθζεζε ηνπ ΔΟΑ, ζα ππνγξάςνπλ ηελ έθζεζε 

ζρεηηθά κε ηηο δηνξζσηηθέο επεκβάζεηο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαη ζα είλαη ππεχζπλα 

γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ελεξγεηψλ πνπ ζα ζπκθσλεζνχλ. 

β) Γξαπηή απάληεζε ζηελ έθζεζε ΔΟΑ: 

Ο ΔΟΑ είλαη κηα επίζεκε δηαδηθαζία θαη ζηελ έθζεζε ηνπ ΔΟΑ θαηαγξάθνληαη ηα επξήκαηα 

ησλ ειεγθηψλ θαη νη ζρεηηθέο ζπζηάζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο. Ο Κχξηνο ηνπ 

Έξγνπ πξέπεη λα απαληήζεη γξαπηψο ζε θάζε εχξεκα ή ζχζηαζε ρσξηζηά.  

Οη ζπζηάζεηο ηνπ ΔΟΑ δελ είλαη ππνρξεσηηθήο εθαξκνγήο, φκσο ζε πεξίπησζε 

αηπρήκαηνο είλαη πηζαλφ ε έθζεζε ηνπ ΔΟΑ λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηνλ παζφληα σο 

ηεθκήξην. πλεπψο, είλαη ζεκαληηθφ νη ζπζηάζεηο ηνπ ΔΟΑ λα εμεηάδνληαη πξνζεθηηθά. Αλ 

δελ είλαη δπλαηή ε πινπνίεζε κηαο ζχζηαζεο (π.ρ. ιφγσ θφζηνπο) ζα πξέπεη λα αλαδεηεζεί 

άιινο θαηάιιεινο ηξφπνο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ πξνβιήκαηνο. Οη ιφγνη απφξξηςεο 

επξεκάησλ θαη ζπζηάζεσλ ηνπ ΔΟΑ ζα πξέπεη λα ηεθκεξηψλνληαη ζαθψο. 

Γηα ηελ απνδνρή ή ηελ απφξξηςε ησλ επξεκάησλ θαη ησλ ζπζηάζεσλ ηνπ ΔΟΑ, ν Κχξηνο 

ηνπ Έξγνπ πξέπεη λα δεηήζεη ηελ άπνςε ησλ κειεηεηψλ, ελψ κπνξεί λα ζπλεξγαζηεί θαη κε 

αλεμάξηεην ηερληθφ ζχκβνπιν/ εκπεηξνγλψκνλα. Όκσο, ε ηειηθή επζχλε γηα ηε ζχληαμε ηνπ 

εγγξάθνπ απάληεζεο ζηελ έθζεζε ΔΟΑ, θαζψο θαη γηα ηε κεηέπεηηα πινπνίεζε ησλ 

αλαγθαίσλ δηνξζσηηθψλ επεκβάζεσλ παξακέλεη ζηνλ Κχξην ηνπ Έξγνπ. 

ε θάζε εχξεκα ή ζχζηαζε πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ έθζεζε ηνπ ΔΟΑ ε αληαπφθξηζε 

κπνξεί λα αθνξά ζε: 

 πιήξε απνδνρή θαη ζρεδηαζκφ ιχζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ή ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ 

πξνβιήκαηνο, είηε ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο ζπζηάζεηο είηε κε άιινλ εμίζνπ 

απνηειεζκαηηθφ ηξφπν 

 κεξηθή απνδνρή ή θαηά βάζε απνδνρή, ιφγσ άιισλ πεξηνξηζκψλ, θαη εθαξκνγή 

κέηξσλ γηα ηε κεξηθή αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Η νκάδα ηνπ ΔΟΑ πξέπεη λα 

ελεκεξσζεί θαη λα απαληήζεη ζρεηηθά κε ηνλ πξνηεηλφκελν ηξφπν αληηκεηψπηζεο ηνπ 

πξνβιήκαηνο 

 απφξξηςε ηνπ επξήκαηνο ή ηεο ζχζηαζεο. 

ηελ πεξίπησζε ηεο πιήξνπο απνδνρήο, πξέπεη λα θαηαγξάθεηαη ε πξνηεηλφκελε ιχζε 

ελψ ζηελ πεξίπησζε ηεο κεξηθήο απνδνρήο ή ηεο απφξξηςεο επξήκαηνο ή ζχζηαζεο, νη 

ιφγνη πνπ νδήγεζαλ ζε απηή ηελ απφθαζε. Δάλ έλα εχξεκα γίλεη απνδεθηφ αιιά 

απνξξηθζεί ε ζρεηηθή ζχζηαζε, απηφ ζα πξέπεη λα θαίλεηαη ζηε γξαπηή απάληεζε ζηνλ 

ΔΟΑ θαη λα ζπληάζζεηαη απφ ηνλ Κχξην ηνπ Έξγνπ ζρεηηθή έθζεζε εμαίξεζεο, ε νπνία 

επηζπλάπηεηαη σο παξάξηεκα ζηελ έθζεζε ηνπ ΔΟΑ (ζχκθσλα κε ην Άξζξν 4 ηνπ 

Π.Γ.104/ 2011). 

Η απφθαζε γηα ηελ απνδνρή ή ηελ απφξξηςε ελφο επξήκαηνο ή κηαο ζχζηαζεο απαηηεί ηελ 

θξίζε κεραληθνχ θαη επηπξφζζεηεο ζπκβνπιέο ζε ζέκαηα ηερλνινγίαο νδηθήο αζθάιεηαο γηα 
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ηε δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ. Πξηλ ηε ιήςε ηεο απφθαζεο πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε ηα 

εμήο: 

 ην ελδερφκελν θάπνην εχξεκα ηνπ ΔΟΑ λα κελ εληάζζεηαη ζην αληηθείκελν ηνπ 

εμεηαδφκελνπ έξγνπ 

 ε πηζαλφηεηα πνπ ππάξρεη ην εληνπηζκέλν πξφβιεκα λα νδεγήζεη ζε αηχρεκα  

 ε ζνβαξφηεηα ηνπ πηζαλνχ αηπρήκαηνο 

 ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο αληηκεηψπηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο ζηε κείσζε ηεο 

πηζαλφηεηαο αηπρήκαηνο θαη ηεο ζνβαξφηεηάο ηνπ 

 ε άπνςε ηνπ κειεηεηή 

 ην θφζηνο αληηκεηψπηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο (γηα ηηο δηάθνξεο ελαιιαθηηθέο επεκβάζεηο) 

 ην ελδερφκελν ε εθαξκνγή θάπνηαο ζχζηαζεο λα πξνθαιέζεη πξφβιεκα θηλεηηθφηεηαο, 

πεξηβαιινληηθφ ή άιιν πξφβιεκα πνπ δελ ζρεηίδεηαη κε ηελ αζθάιεηα. 

γ) Τινπνίεζε ησλ ζπκθσλεκέλσλ ελεξγεηψλ: 

Μεηά ηε ζπκθσλία ζρεηηθά κε ηηο ζπζηάζεηο ηνπ ΔΟΑ θαη ηηο δηνξζσηηθέο επεκβάζεηο, 

αθνινπζεί ε πινπνίεζε φζσλ έρνπλ ζπκθσλεζεί. Οη κειεηεηέο ζα πξέπεη λα 

ηξνπνπνηήζνπλ θαηάιιεια ηελ ππνβιεζείζα κειέηε ή λα εθπνλήζνπλ πξφζζεηεο κειέηεο 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ελ δπλάκεη πξνβιεκάησλ αζθάιεηαο. Πξηλ ηελ παξάδνζε ζηελ 

θπθινθνξία, νη δηνξζσηηθέο επεκβάζεηο πξέπεη λα νινθιεξψλνληαη φζν ην δπλαηφλ 

ηαρχηεξα θαη πξνζσξηλά κέηξα φπσο ε πξνεηδνπνηεηηθή νξηνζήκαλζε θ.ιπ., κπνξεί λα 

είλαη απαξαίηεηα θαζφιε ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ.  

Όια ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηηο επεκβάζεηο πνπ πινπνηνχληαη ζα πξέπεη λα 

θαηαγξάθνληαη (π.ρ. αληηθείκελν, αξκφδηνο, εκεξνκελία πινπνίεζεο θ.ιπ.). Οη ιφγνη πνπ 

νδήγεζαλ ζε ηξνπνπνίεζε ηεο πξνηεηλφκελεο ιχζεο πξέπεη επίζεο λα θαηαγξάθνληαη. 

Δπηπιένλ, πξέπεη λα δίλεηαη πξνζνρή ζηνλ ηξφπν δηαηχπσζεο ησλ απαληήζεσλ ζηα 

επξήκαηα θαη ζηηο ζπζηάζεηο ηνπ ΔΟΑ θαζψο θαη απηέο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο 

ηεθκήξηα ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο. 

δ) Δλδερφκελε δηελέξγεηα λένπ ΔΟΑ: 

Δάλ κεηά ηνλ ΔΟΑ απνθαζηζζεί φηη απαηηνχληαη ζεκαληηθέο ηξνπνπνηήζεηο ζηνλ 

ζρεδηαζκφ, ίζσο είλαη πξνηηκφηεξε ε δηελέξγεηα λένπ ΔΟΑ ζηνλ αλαζεσξεκέλν ζρεδηαζκφ 

παξά ζε επφκελν ζηάδην. Κάηη ηέηνην είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ γηα ηνλ ΔΟΑ ζηελ Οξηζηηθή 

Μειέηε. Η ζρεηηθή απφθαζε ζα πξέπεη λα ιεθζεί απφ ηνλ Κχξην ηνπ Έξγνπ, ν νπνίνο ζε 

απηήλ ηελ πεξίπησζε ζα πξέπεη λα κεξηκλήζεη θαη γηα ηελ αλάζεζε ηνπ λένπ ΔΟΑ. 
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3.10 Αξιοποίηζη ηηρ γνώζηρ και ηηρ εμπειπίαρ πος αποκηήθηκε από ηη 

διενέπγεια ΔΟΑ 

Η κεηάδνζε/ αλαηξνθνδφηεζε ηεο γλψζεο θαη ηεο εκπεηξίαο πνπ απνθηήζεθε απφ ηε 

δηεμαγσγή ΔΟΑ πξνο ηνπο κεραληθνχο θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ αζρνινχληαη κε ηνλ 

ζρεδηαζκφ ησλ νδηθψλ έξγσλ είλαη αλαγθαία γηα λα απνθεχγεηαη ε δηαξθήο επαλάιεςε ησλ 

ίδησλ εζθαικέλσλ πξαθηηθψλ. Με επηηπρεκέλεο δηαδηθαζίεο κεηάδνζεο ηεο γλψζεο θαη ηεο 

εκπεηξίαο απφ ηε δηελέξγεηα ΔΟΑ εμαζθαιίδεηαη φηη νη επηηπρεκέλεο πξαθηηθέο νδηθήο 

αζθάιεηαο πνπ εθαξκφδνληαη ζε έλα νδηθφ έξγν αμηνπνηνχληαη θαη πξνο φθεινο 

κειινληηθψλ έξγσλ. Ο ΔΟΑ πξέπεη λα γίλεη ν θαηαιχηεο γηα ηε βειηίσζε ηνπ ζρεδηαζκνχ 

θαη ηεο αζθάιεηαο ησλ νδψλ. 

Η γλψζε θαη ε εκπεηξία απφ ηνλ ΔΟΑ κπνξεί λα αμηνπνηεζνχλ: 

 ην ζπγθεθξηκέλν νδηθφ έξγν: ε εκπεηξία δηελέξγεηαο ΔΟΑ ζε αξρηθφ ζηάδην αμηνπνηείηαη 

θαηά ηνπο ΔΟΑ ησλ επφκελσλ ζηαδίσλ. 

 ε νδηθά έξγα εληφο ηεο ίδηαο ππεξεζίαο/ θνξέα: νη εθζέζεηο ΔΟΑ ζα πξέπεη λα 

δηαλέκνληαη ειεχζεξα θαη λα ζπδεηνχληαη/ ζρνιηάδνληαη ζην εζσηεξηθφ ηεο ππεξεζίαο, 

ηδηαίηεξα ηα ζέκαηα ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αλαδείρζεθαλ γηα ηε ζρέζε ησλ 

Πξνδηαγξαθψλ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο αζθάιεηαο. Δίλαη επίζεο ρξήζηκνο ν επαλέιεγρνο 

παιαηψλ εθζέζεσλ ΔΟΑ, κε ζηφρν ηνλ εληνπηζκφ επαλαιακβαλφκελσλ επξεκάησλ. 

 Απφ φζνπο αζρνινχληαη κε ηελ νδηθή αζθάιεηα γεληθά: πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλνληαη 

ζέκαηα ειέγρνπ νδηθήο αζθάιεηαο ζε επαγγεικαηηθά ζεκηλάξηα θαη ε γλψζε θαη ε 

εκπεηξία απφ ηνπο ΔΟΑ λα δεκνζηεχεηαη ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά, ζπλέδξηα θαη ζην 

δηαδίθηπν. 

 Απφ ηνπο κειεηεηέο: νη κειεηεηέο πξέπεη λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ελεκεξψλνληαη 

ζρεηηθά κε πξνγελέζηεξνπο ΔΟΑ, θαζψο θαη ζρεηηθά κε ηα ζπλεζέζηεξα επξήκαηα θαη 

ζπζηάζεηο ζε έξγα παξφκνηαο θχζεο κε ην αληηθείκελν ησλ κειεηψλ ηνπο, ψζηε 

ζηαδηαθά λα βειηηψλεηαη ε πνηφηεηα ησλ κειεηψλ.  

 Απφ ηηο επηζηεκνληθέο επηηξνπέο γηα ηηο νδεγίεο ζρεδηαζκνχ ησλ νδψλ: ζηνπο ειέγρνπο 

νδηθήο αζθάιεηαο είλαη δπλαηφλ λα εληνπηζζνχλ ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο 

Πξνδηαγξαθέο ζρεδηαζκνχ θαη κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε κε αζθαιή ζρεδηαζκφ. Οη 

επηζηεκνληθέο επηηξνπέο θαη νη ππεξεζίεο πνπ είλαη αξκφδηεο γηα ηε ζχληαμε 

Πξνδηαγξαθψλ ζα πξέπεη λα ελεκεξψλνληαη θαη λα αλαζεσξνχλ/ εκπινπηίδνπλ ηα 

ζρεηηθά εγρεηξίδηα. 

 Απφ ηνπο ειεγθηέο νδηθήο αζθάιεηαο: γηα ηε βειηίσζε ησλ κειινληηθψλ ΔΟΑ, είλαη 

ρξήζηκε ε ελεκέξσζε ησλ ειεγθηψλ πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ ηνλ ΔΟΑ γηα ηηο ηειηθέο 

απνθάζεηο επί ηνπ ΔΟΑ (π.ρ. ηεο ηειηθήο πξφηαζεο δηνξζσηηθψλ επεκβάζεσλ). 
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4. ΔΟΑ ΣΟΝ ΥΔΓΗΑΜΟ ΣΩΝ ΟΓΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ 

4.1 Γενικά 

ε θάζε ζηάδην ηνπ ΔΟΑ δίλεηαη έκθαζε ζε δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ νδηθνχ έξγνπ, 

αλάινγα θαη κε ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία, θαη ρξεζηκνπνηνχληαη δηαθνξεηηθνί θαηάινγνη 

ειέγρνπ (βι. θαη Παξάξηεκα ηνπ παξφληνο εγρεηξηδίνπ). πλνπηηθά, ν ΔΟΑ εθαξκφδεηαη 

ζηα εμήο ζηάδηα κειέηεο/ πινπνίεζεο ελφο νδηθνχ έξγνπ: 

 ζηελ Πξνθαηαξθηηθή/ Αλαγλσξηζηηθή Μειέηε (πεξηιακβαλνκέλεο ελδερφκελεο κειέηεο 

ζθνπηκφηεηαο) 

 ζηελ Πξνκειέηε 

 ζηελ Οξηζηηθή Μειέηε, πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο κειέηεο ζήκαλζεο - αζθάιηζεο 

 πξηλ ηελ παξάδνζε ζηελ θπθινθνξία 

 θαηά ην αξρηθφ ζηάδην ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ. 

χκθσλα κε ην Π.Γ.104/ 2011, πξνθεηκέλνπ γηα έξγα πνπ εληάζζνληαη ζην δηεπξσπατθφ 

δίθηπν (φπσο απηφ νξίδεηαη ζην ηκήκα 2 ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι ηεο απφθαζεο αξηζ. 

1692/96/ΔΚ θαη ζην άξζξν 9 ηεο απφθαζεο αξηζ. 661/ 2010/ ΔΚ), ε δηελέξγεηα ΔΟΑ ζηελ 

Πξνκειέηε, ζηελ Οξηζηηθή Μειέηε, πξηλ ηελ παξάδνζε ζηελ θπθινθνξία θαη θαηά ην αξρηθφ 

ζηάδην ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ είλαη ππνρξεσηηθή. 

ηηο παξαγξάθνπο πνπ αθνινπζνχλ, παξνπζηάδνληαη νη ιεπηνκέξεηεο θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά γηα θάζε ζηάδην ηνπ ΔΟΑ, κε αλαθνξά ζηνλ ρξνληθφ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ 

ΔΟΑ, ζηνπο ζηφρνπο θαη ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θάζε ζηαδίνπ, ζε ηδηαηηεξφηεηεο ηεο 

επηηφπνπ επίζθεςεο, ζε ηπρφλ εηδηθά απαηηνχκελα πξνζφληα ησλ ειεγθηψλ θ.ιπ. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη εηδηθή αλαθνξά ζηα απαηηνχκελα ζηνηρεία γηα θάζε ζηάδην γίλεηαη ζηελ 

παξάγξαθν 3.2 ηνπ παξφληνο εγρεηξηδίνπ.  

4.2 ΔΟΑ ζηην Πποκαηαπκηική/ Αναγνυπιζηική Μελέηη 

Με ηε δηελέξγεηα ΔΟΑ ζηελ Πξνθαηαξθηηθή / Αλαγλσξηζηηθή Μειέηε (πεξηιακβαλνκέλεο θαη 

ελδερφκελεο κειέηεο ζθνπηκφηεηαο) εμαζθαιίδεηαη φηη ε νδηθή αζθάιεηα ιακβάλεηαη ππφςε 

θαηά ηελ εμέηαζε ησλ δηάθνξσλ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ ράξαμεο ή δηακφξθσζεο ηνπ έξγνπ 

(πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο κεδεληθήο ιχζεο). Καηά ην ζηάδην απηφ, ππάξρεη ε επθαηξία γηα 

ζεκαληηθέο βειηηψζεηο ζηελ νδηθή αζθάιεηα κε ην ειάρηζην δπλαηφ θφζηνο. Δηδηθά ζε έξγα 

κεγάιεο θιίκαθαο, ε επηινγή κε θαηάιιεισλ Πξνδηαγξαθψλ ζρεδηαζκνχ ελδερνκέλσο λα 

κελ είλαη δπλαηφλ λα δηνξζσζεί ζε επφκελα ζηάδηα κειέηεο. 

Οη ζηφρνη ηεο δηεμαγσγήο ΔΟΑ ζηελ Πξνθαηαξθηηθή/ Αλαγλσξηζηηθή Μειέηε είλαη: 
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 ε ζεψξεζε ηνπ παξάγνληα νδηθή αζθάιεηα θαηά ηελ επηινγή ησλ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ 

 ε ζεψξεζε ηεο νδηθήο αζθάιεηαο φηαλ αθφκε ππάξρεη ε κεγαιχηεξε δπλαηφηεηα 

αιιαγήο ηεο πξνηεηλφκελεο ιχζεο 

 ε απνθπγή πξνβιεκάησλ νδηθήο αζθάιεηαο πνπ κπνξεί αξγφηεξα λα κελ είλαη δπλαηφλ 

λα αληηκεησπηζηνχλ (φηαλ αξρίζνπλ νη ιεπηνκεξείο κειέηεο ή γίλνπλ απαιινηξηψζεηο) 

 ε δηαζθάιηζε φηη ε αζθάιεηα φισλ ησλ θαηεγνξηψλ ρξεζηψλ ηεο νδνχ ιακβάλνληαη 

ππφςε θαηά ηε κειέηε 

 ν έιεγρνο φηη νη επηιεγείζεο πξνδηαγξαθέο ζρεδηαζκνχ είλαη ζπκβαηέο κε ηελ θαηεγνξία 

ηεο νδνχ θαη ηηο πξνζδνθίεο ησλ νδεγψλ 

 ε ζεψξεζε ηνπ έξγνπ απφ κηα επξχηεξε άπνςε, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ επίδξαζε ηνπ 

έξγνπ ζην πεξηβάιινλ, ηελ νκνηνγέλεηα κε ην ππάξρνλ δίθηπν, ηε δπλαηφηεηα 

θαηαζθεπήο θαηά ζηάδηα θ.ιπ. 

Ο ΔΟΑ δηελεξγείηαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο Πξνθαηαξθηηθήο/ Αλαγλσξηζηηθήο Μειέηεο. 

Η κειέηε (πεξηιακβαλνκέλσλ ελδερφκελσλ ππνζηεξηθηηθψλ κειεηψλ) ζα πξέπεη λα έρεη 

ππνβιεζεί απφ ηνπο κειεηεηέο ζηελ Τπεξεζία θαη λα έρεη νινθιεξσζεί ν ηερληθφο έιεγρφο 

ηεο απφ ηερληθνχο ζπκβνχινπο (ή αλεμάξηεην κεραληθφ, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζην έξγν) ή/ 

θαη ηελ Τπεξεζία. Γηνξζψζεηο, νη νπνίεο ζα πξνθχςνπλ απφ ηνλ ηερληθφ έιεγρν, ζα 

πξέπεη, θαηφπηλ ζρεηηθήο εληνιήο ηεο Τπεξεζίαο πξνο ηνπο κειεηεηέο, λα έρνπλ ήδε 

ελζσκαησζεί ζηε κειέηε, πξηλ ηε δηελέξγεηα ηνπ ΔΟΑ. Η δηελέξγεηα ηνπ ΔΟΑ 

πξαγκαηνπνηείηαη ακέζσο πξηλ απφ ηελ έγθξηζε ηεο κειέηεο, ψζηε, εθφζνλ πξνθχςεη ε 

αλάγθε γηα ηξνπνπνηήζεηο/ βειηηψζεηο ζηε κειέηε κε βάζε ηηο ζπζηάζεηο ηνπ ΔΟΑ, λα 

δηεπθνιχλεηαη ε πινπνίεζή ηνπο απφ ηνλ κειεηεηή. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη, ζην ζηάδην ηεο Πξνθαηαξθηηθήο/ Αλαγλσξηζηηθήο Μειέηεο, εθφζνλ ηα 

επξήκαηα θαη νη ζπζηάζεηο ηνπ ΔΟΑ δελ επηθέξνπλ ζεκαληηθέο ηξνπνπνηήζεηο ζηε κειέηε, 

ν Κχξηνο ηνπ Έξγνπ κπνξεί λα απνθαζίζεη νη ζρεηηθέο ζπζηάζεηο λα ιεθζνχλ ππφςε θαηά 

ηελ εθπφλεζε ησλ επφκελσλ ζηαδίσλ ηεο κειέηεο (Πξνκειέηε, Οξηζηηθή Μειέηε), θαη λα 

κελ δεηήζεη ηελ πιήξε αλαζεψξεζε ηεο κειέηεο. 

Δλδεηθηηθά δεηήκαηα πνπ εμεηάδνληαη θαηά ηνλ ΔΟΑ ζηελ Πξνθαηαξθηηθή/ Αλαγλσξηζηηθή 

Μειέηε είλαη: 

- νη εθαξκνδφκελεο Πξνδηαγξαθέο ζρεδηαζκνχ 

- ε επηιεγείζα ηαρχηεηα κειέηεο 

- ε δηακφξθσζε ησλ ηππηθψλ δηαηνκψλ ηνπ έξγνπ 

- ε νκνηνγέλεηα ησλ ζηνηρείσλ ηεο κειέηεο 

- ε επάξθεηα ζεψξεζεο φισλ ησλ θαηεγνξηψλ ρξεζηψλ ηεο νδνχ 

- ε επηινγή ηεο γεληθήο ζέζεο ηεο ράξαμεο 

- ν αξηζκφο θαη ν ηχπνο ησλ θφκβσλ θαη νη κεηαμχ ηνπο απνζηάζεηο 

- ε ράξαμε ζε νξηδνληηνγξαθία θαη κεθνηνκή 

- ε επίδξαζε θαη ε ζχλδεζε ηνπ έξγνπ κε ην γεηηνληθφ νδηθφ δίθηπν.  
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Αλ θαη ην έξγν δελ έρεη αθφκε πινπνηεζεί, ε νκάδα ΔΟΑ ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηήζεη 

κηα επί ηφπνπ επίζθεςε, ζηελ νπνία ζα εμεηάζεη ηηο ζέζεηο ζχλδεζεο ηνπ κειινληηθνχ 

έξγνπ κε ην πθηζηάκελν δίθηπν (εθφζνλ πξφθεηηαη γηα λέα ράξαμε) ή ελδερφκελε 

πθηζηάκελε νδφ (εθφζνλ πξφθεηηαη γηα έξγν βειηίσζεο πθηζηάκελεο ράξαμεο). Δπηπιένλ, 

ζα θαηαγξάςεη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο (π.ρ. ρξήζεηο γεο, ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο θπθινθνξίαο θ.ιπ.) πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ππφ κειέηε έξγν. 

4.3 ΔΟΑ ζηην Ππομελέηη 

Ο έιεγρνο ζην ζηάδην απηφ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ νινθιήξσζε ηεο Πξνκειέηεο ηνπ 

νδηθνχ έξγνπ. Διέγρνληαη ηα βαζηθά ζηνηρεία ζρεδηαζκνχ θαζψο θαη φπνηεο ιεπηνκέξεηεο 

είλαη δηαζέζηκεο ζην ζηάδην απηφ. ε πεξίπησζε πνπ, γηα ιφγνπο επίζπεπζεο ηνπ έξγνπ, 

απνθαζηζηεί λα πξνρσξήζεη ε δηαδηθαζία ζχληαμεο θηεκαηνινγίνπ θαη εθηέιεζεο ησλ 

απαιινηξηψζεσλ κε ην πέξαο ηεο πξνκειέηεο θαη φρη ηεο νξηζηηθήο κειέηεο (φπσο π.ρ. 

ζηα έξγα παξαρψξεζεο - ΓΙΣ), ν ΔΟΑ ζηελ Πξνκειέηε απνθηά ηδηαίηεξε ζεκαζία, δηφηη 

κεηέπεηηα αιιαγέο ζηε ράξαμε (π.ρ. θαηά ηελ νξηζηηθή κειέηε) ζπληζηνχλ δαπαλεξή θαη 

ρξνλνβφξα δηαδηθαζία. 

Οη ζηφρνη ηεο δηεμαγσγήο ΔΟΑ ζηελ Πξνκειέηε είλαη: 

 ε δηελέξγεηα ελφο πξψηνπ ΔΟΑ, αλ δελ έρεη γίλεη ζε πξνεγνχκελν ζηάδην 

 ν εληνπηζκφο ζεκάησλ νδηθήο αζθάιεηαο πνπ δελ εμεηάζηεθαλ ζε πξνεγνχκελν 

έιεγρν 

 ε απνθπγή ρακέλνπ ρξφλνπ θαη θφζηνπο κειεηψλ αλ πξαγκαηνπνηεζεί ΔΟΑ κφλν κεηά 

ηελ Οξηζηηθή Μειέηε θαη απαηηεζνχλ ηφηε αιιαγέο ζηε ράξαμε 

 ν έιεγρνο ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ εθαξκνδφκελσλ Πξνδηαγξαθψλ κειεηψλ 

 ε αμηνιφγεζε ηεο ράξαμεο ζε νξηδνληηνγξαθία θαη κεθνηνκή (πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

πιεπξηθψλ δηακνξθψζεσλ θαη ηνπ παξφδηνπ ρψξνπ) θαζψο θαη ηεο δηακφξθσζεο ησλ 

θφκβσλ θαη ηεο ζέζεο ελδερφκελσλ πξνζβάζεσλ 

 ε δηεξεχλεζε αλ ελδερφκελεο απνθιίζεηο απφ ηηο Πξνδηαγξαθέο έρνπλ ζεκαληηθέο 

επηπηψζεηο ζηελ νδηθή αζθάιεηα 

 ε δηεξεχλεζε ελδερφκελσλ επηπηψζεσλ ζηελ νδηθή αζθάιεηα ιφγσ ζπλδπαζκνχ 

ζηνηρείσλ κε ηηο ειάρηζηεο ηηκέο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο Πξνδηαγξαθέο κειεηψλ 

 ν έιεγρνο φηη ειήθζεζαλ ππφςε νη αλάγθεο φισλ ησλ θαηεγνξηψλ ρξεζηψλ ηεο νδνχ 

 ν πξνζδηνξηζκφο αλ ε ελδερφκελε ζηαδηαθή θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ζα έρεη επηπηψζεηο 

ζηελ νδηθή αζθάιεηα 

 ν έιεγρνο ηεο επάξθεηαο ηεο δηαηηζέκελεο δψλεο γηα ηελ νδφ 

 ε επηζήκαλζε ζηνπο κειεηεηέο πεξηνρψλ φπνπ απαηηείηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή θαηά ηελ 

Οξηζηηθή Μειέηε 
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 ν έιεγρνο ιεπηνκεξεηψλ ζηηο πεξηνρέο ζχλδεζεο κε ην πθηζηάκελν δίθηπν. 

Ο ΔΟΑ δηελεξγείηαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο Πξνκειέηεο ηνπ έξγνπ. Η κειέηε 

(πεξηιακβαλνκέλσλ ελδερφκελσλ ππνζηεξηθηηθψλ κειεηψλ) ζα πξέπεη λα έρεη ππνβιεζεί 

απφ ηνπο κειεηεηέο ζηελ Τπεξεζία θαη λα έρεη νινθιεξσζεί ν ηερληθφο έιεγρφο ηεο απφ 

ηερληθνχο ζπκβνχινπο (ή αλεμάξηεην κεραληθφ, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζην έξγν) ή/ θαη ηελ 

Τπεξεζία. Γηνξζψζεηο, νη νπνίεο ζα πξνθχςνπλ απφ ηνλ ηερληθφ έιεγρν, ζα πξέπεη, 

θαηφπηλ ζρεηηθήο εληνιήο ηεο Τπεξεζίαο πξνο ηνπο κειεηεηέο, λα έρνπλ ήδε ελζσκαησζεί 

ζηε κειέηε, πξηλ ηε δηελέξγεηα ηνπ ΔΟΑ. Η δηελέξγεηα ηνπ ΔΟΑ πξαγκαηνπνηείηαη ακέζσο 

πξηλ απφ ηελ έγθξηζε ηεο κειέηεο, ψζηε, εθφζνλ πξνθχςεη ε αλάγθε γηα ηξνπνπνηήζεηο/ 

βειηηψζεηο ζηε κειέηε κε βάζε ηηο ζπζηάζεηο ηνπ ΔΟΑ, λα δηεπθνιχλεηαη ε πινπνίεζή ηνπο 

απφ ηνλ κειεηεηή. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη, ζην ζηάδην ηεο Πξνκειέηεο, εθφζνλ ηα επξήκαηα θαη νη ζπζηάζεηο ηνπ 

ΔΟΑ δελ επηθέξνπλ ζεκαληηθέο ηξνπνπνηήζεηο ζηε κειέηε, ν Κχξηνο ηνπ Έξγνπ κπνξεί λα 

απνθαζίζεη νη ζρεηηθέο ζπζηάζεηο λα ιεθζνχλ ππφςε θαηά ηελ εθπφλεζε ηεο Οξηζηηθήο 

Μειέηεο, θαη λα κελ δεηήζεη ηελ πιήξε αλαζεψξεζε ηεο κειέηεο. 

Δλδεηθηηθά δεηήκαηα πνπ εμεηάδνληαη θαηά ηνλ ΔΟΑ ζηελ Πξνκειέηε είλαη: 

- ε θαηαιιειφηεηα ησλ Πξνδηαγξαθψλ ζρεδηαζκνχ 

- ε δηακφξθσζε ησλ ηππηθψλ δηαηνκψλ ηνπ έξγνπ 

- ε νκνηνγέλεηα ησλ ζηνηρείσλ ηεο κειέηεο 

- ε επάξθεηα ζεψξεζεο φισλ ησλ θαηεγνξηψλ ρξεζηψλ ηεο νδνχ  

- ε ράξαμε ζε νξηδνληηνγξαθία θαη κεθνηνκή 

- ν ηχπνο θαη ε δηακφξθσζε ησλ θφκβσλ θαζψο θαη ηα ζεκεία εκπινθψλ 

- νη πξνζβάζεηο ζηηο θχξηεο νδνχο 

- ε επίδξαζε θαη ε ζχλδεζε ηνπ έξγνπ κε ην γεηηνληθφ νδηθφ δίθηπν.  

Αλ θαη ην έξγν δελ έρεη αθφκε πινπνηεζεί, ε νκάδα ΔΟΑ ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηήζεη 

κηα επί ηφπνπ επίζθεςε, ζηελ νπνία ζα εμεηάζεη ηηο ζέζεηο ζχλδεζεο ηνπ κειινληηθνχ 

έξγνπ κε ην πθηζηάκελν δίθηπν (εθφζνλ πξφθεηηαη γηα λέα ράξαμε) ή ελδερφκελε 

πθηζηάκελε νδφ (εθφζνλ πξφθεηηαη γηα έξγν βειηίσζεο πθηζηάκελεο ράξαμεο). Δπηπιένλ, 

ζα θαηαγξάςεη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο (π.ρ. ρξήζεηο γεο, ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο θπθινθνξίαο θ.ιπ.) πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ππφ κειέηε έξγν. 

4.4 ΔΟΑ ζηην Οπιζηική Μελέηη 

Ο έιεγρνο ζην ζηάδην απηφ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ νινθιήξσζε ηεο Οξηζηηθήο Μειέηεο  

ηνπ νδηθνχ έξγνπ θαη απνηειεί ηελ ηειεπηαία επθαηξία ηξνπνπνίεζεο ησλ κειεηψλ, πξηλ ηελ 

έλαξμε ηεο θαηαζθεπήο. Σν ζηάδην ηνπ ΔΟΑ ζηελ Οξηζηηθή Μειέηε πεξηιακβάλεη έιεγρν 

ηνπ ζπλφινπ ησλ ζρεδίσλ ηεο κειέηεο ζε θαηάιιειεο θιίκαθεο, κε έκθαζε ζηηο 

ιεπηνκέξεηεο. Δίλαη επνκέλσο ζεκαληηθφ ηα θαηάιιεια ζρέδηα, κε επαξθή βαζκφ 

ιεπηνκέξεηαο, λα είλαη δηαζέζηκα ζηελ νκάδα ειέγρνπ. 
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Οη ζηφρνη ηεο δηεμαγσγήο ΔΟΑ ζηελ Οξηζηηθή Μειέηε είλαη: 

 ε δηελέξγεηα ελφο πξψηνπ ΔΟΑ, αλ δελ έρεη γίλεη ζε πξνεγνχκελν ζηάδην 

 ν εληνπηζκφο ζεκάησλ νδηθήο αζθάιεηαο πνπ δελ εμεηάζηεθαλ ζε πξνεγνχκελν 

έιεγρν, ιακβάλνληαο ππφςε φηη πξφθεηηαη γηα ηελ ηειεπηαία επθαηξία αιιαγήο ηεο 

κειέηεο θαη φρη ηνπ θαηαζθεπαζκέλνπ έξγνπ 

 ν έιεγρνο ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ εθαξκνδφκελσλ Πξνδηαγξαθψλ κειεηψλ, αλ απηφ 

δελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ζε πξνεγνχκελν ζηάδην 

 ε δηεξεχλεζε αλ νη ελδερφκελεο απνθιίζεηο απφ ηηο Πξνδηαγξαθέο έρνπλ ζεκαληηθέο 

επηπηψζεηο ζηελ νδηθή αζθάιεηα 

 ν έιεγρνο ησλ κειεηψλ νξηδφληηαο θαη θαηαθφξπθεο ζήκαλζεο θαζψο θαη ησλ ζρεδίσλ 

γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ παξφδηνπ ρψξνπ 

 ν έιεγρνο φηη ειήθζεζαλ ππφςε νη αλάγθεο φισλ ησλ θαηεγνξηψλ ρξεζηψλ ηεο νδνχ 

 ν ιεπηνκεξήο έιεγρνο ηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηεο κειέηεο 

κεηαμχ ηνπο θαη κε ην ππφινηπν νδηθφ δίθηπν 

 ν έιεγρνο ησλ ιεπηνκεξεηψλ ζηηο πεξηνρέο ζχλδεζεο κε ην πθηζηάκελν δίθηπν, θπξίσο 

απφ άπνςε νκνηνγέλεηαο 

 ν επαλέιεγρνο ζεκάησλ νδηθήο αζθάιεηαο πνπ εληνπίζηεθαλ ζε πξνεγνχκελν ζηάδην 

ηνπ ΔΟΑ, ηδηαηηέξσο φζσλ δελ έγηλε απνθαηάζηαζε. 

Ο ΔΟΑ δηελεξγείηαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο Οξηζηηθήο Μειέηεο ηνπ έξγνπ. Η κειέηε 

(πεξηιακβαλνκέλσλ ελδερφκελσλ ππνζηεξηθηηθψλ κειεηψλ) ζα πξέπεη λα έρεη ππνβιεζεί 

απφ ηνπο κειεηεηέο ζηελ Τπεξεζία θαη λα έρεη νινθιεξσζεί ν ηερληθφο έιεγρνο απφ 

ηερληθνχο ζπκβνχινπο (ή αλεμάξηεην κεραληθφ, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζην έξγν) ή/ θαη ηελ 

Τπεξεζία. Γηνξζψζεηο, νη νπνίεο ζα πξνθχςνπλ απφ ηνλ ηερληθφ έιεγρν, ζα πξέπεη, 

θαηφπηλ ζρεηηθήο εληνιήο ηεο Τπεξεζίαο πξνο ηνπο κειεηεηέο, λα έρνπλ ήδε ελζσκαησζεί 

ζηε κειέηε, πξηλ ηε δηελέξγεηα ηνπ ΔΟΑ. Η δηελέξγεηα ηνπ ΔΟΑ πξαγκαηνπνηείηαη ακέζσο 

πξηλ απφ ηελ έγθξηζε ηεο κειέηεο, ψζηε, εθφζνλ πξνθχςεη ε αλάγθε γηα ηξνπνπνηήζεηο/ 

βειηηψζεηο ζηε κειέηε κε βάζε ηηο ζπζηάζεηο ηνπ ΔΟΑ, λα δηεπθνιχλεηαη ε πινπνίεζή ηνπο 

απφ ηνλ κειεηεηή. Δπηζεκαίλεηαη επίζεο φηη ν ΔΟΑ πξέπεη λα πξνεγείηαη ηεο ζχληαμεο ησλ 

ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, ψζηε ελδερφκελεο ηξνπνπνηήζεηο λα 

ιεθζνχλ ππφςε ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

Δλδεηθηηθά δεηήκαηα πνπ εμεηάδνληαη θαηά ηνλ ΔΟΑ ζηελ Οξηζηηθή Μειέηε είλαη: 

- ράξαμε ηνπ νδηθνχ έξγνπ, ζε νξηδνληηνγξαθία θαη κεθνηνκή 

- ζέκαηα δηαηνκήο: αξηζκφο θαη πιάηνο ισξίδσλ θπθινθνξίαο, εξείζκαηα, 

απνρέηεπζε, θξάζπεδα θαη ξείζξα, πεδνδξφκηα, λεζίδεο, δψλε ειεχζεξε απφ 

εκπφδηα, ζηεζαία αζθαιείαο, παξφδηα θηίζκαηα θαη εκπφδηα 

- κειέηε ησλ ηζφπεδσλ θφκβσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ κέζσλ ειέγρνπ 

ηεο θπθινθνξίαο, ζήκαλζεο, δηαγξακκίζεσλ νδνζηξψκαηνο, αξηζκνχ ισξίδσλ ζε 
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θάζε πξφζβαζε, λεζίδσλ θ.ιπ. 

- κειέηε ησλ αληζφπεδσλ θφκβσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πιεξνθνξηαθήο 

ζήκαλζεο θαη ηεο ζήκαλζεο εμφδσλ, ηνπ κήθνπο θαη πιάηνπο ησλ ισξίδσλ 

επηηάρπλζεο/ επηβξάδπλζεο, ηεο δηαγξάκκηζεο, ηεο δηακφξθσζεο ησλ πεξηνρψλ 

αηρκήο θαη ησλ ζηεζαίσλ αζθαιείαο 

- δηακνξθψζεηο γηα ηνπο πεδνχο: ξάκπεο ζε θξάζπεδα, δηάδξνκνη κειεηεκέλνη γηα 

ΑκεΑ, πξφζβαζε ζηνπο δηαδξφκνπο θίλεζεο πεδψλ, ζήκαλζε γηα πεδνχο, εηδηθή 

δηακφξθσζε ηεο επηθάλεηαο ησλ νδνζηξσκάησλ θαζψο θαη πεξίθξαμε ή 

θηγθιηδψκαηα 

- δηακνξθψζεηο γηα πνδήιαηα: ισξίδεο θαη δηαδξνκέο γηα πνδήιαηα 

- ινηπά ζηνηρεία: θπθινθνξηαθέο ζπλδέζεηο ζηελ νδφ, δηακφξθσζε ηνπ παξφδηνπ 

ρψξνπ, κέζα πεξηνξηζκνχ ηεο ηαρχηεηαο, ειεθηξνθσηηζκφο, απνρέηεπζε νκβξίσλ, 

ζήκαλζε (νξηδφληηα θαη θαηαθφξπθε) θ.ιπ. 

Αλ θαη ην έξγν δελ έρεη αθφκε πινπνηεζεί, ε νκάδα ΔΟΑ ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηήζεη 

κηα επί ηφπνπ επίζθεςε, ζηελ νπνία ζα εμεηάζεη ηηο ζέζεηο ζχλδεζεο ηνπ κειινληηθνχ 

έξγνπ κε ην πθηζηάκελν δίθηπν (εθφζνλ πξφθεηηαη γηα λέα ράξαμε) ή ελδερφκελε 

πθηζηάκελε νδφ (εθφζνλ πξφθεηηαη γηα έξγν βειηίσζεο πθηζηάκελεο ράξαμεο). Δπηπιένλ, 

ζα θαηαγξάςεη ελδερφκελα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο (π.ρ. ρξήζεηο γεο, 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο θπθινθνξίαο θ.ιπ.) πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ππφ κειέηε έξγν. Σέινο, αλ 

έρνπλ ήδε εθηειεζηεί εξγαζίεο ζηε δψλε ηνπ έξγνπ (π.ρ. ζε πεξίπησζε ΔΟΑ ζε 

αλαζχληαμε Οξηζηηθήο Μειέηεο ζην πιαίζην ελ ελεξγεία εξγνιαβίαο θαηαζθεπήο), ε νκάδα 

ΔΟΑ έρεη ηελ επθαηξία, κέζσ κίαο επί ηφπνπ επίζθεςεο, λα αληηιεθζεί ηε ράξαμε ηεο νδνχ 

ζε ζχλδεζε κε ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζην ζηάδην απηφ ηνπ Διέγρνπ, εθηφο ηεο κειέηεο νδνπνηίαο, πξέπεη λα  

ειέγρνληαη θαη νη ππφινηπεο κειέηεο πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ (π.ρ. 

κειέηε ζήκαλζεο - αζθάιηζεο, κειέηε πδξαπιηθψλ έξγσλ, κειέηε ειεθηξνκεραλνινγηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ), ψζηε λα αμηνινγεζεί ζπλνιηθά ην παξερφκελν επίπεδν νδηθήο αζθάιεηαο. 

ε πεξίπησζε πνπ νη ελ ιφγσ κειέηεο δελ εθπνλνχληαη θαηά ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν κε ηε 

κειέηε νδνπνηίαο (π.ρ. φηαλ πξφθεηηαη λα εθπνλεζνχλ κεηά ηε δεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ, κε 

κέξηκλα ηνπ Αλαδφρνπ Καηαζθεπήο), ηφηε ν ΔΟΑ ζηαδίνπ Οξηζηηθήο Μειέηεο είλαη δπλαηφλ 

λα πξαγκαηνπνηεζεί ζε δχν θάζεηο: θαηά ηελ πξψηε θάζε λα ειεγρζεί ε κειέηε νδνπνηίαο 

(ψζηε λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ελδερφκελεο βειηηψζεηο πξηλ ηε δεκνπξάηεζε), θαη ζε 

δεχηεξε θάζε λα ειεγρζεί ην ζχλνιν ησλ νξηζηηθψλ κειέησλ. Οη δχν απηέο θάζεηο ηνπ ΔΟΑ 

είλαη ζθφπηκν λα νινθιεξψλνληαη απφ ηελ ίδηα Οκάδα Διέγρνπ. 

4.5 ΔΟΑ ππιν ηην παπάδοζη ζηην κςκλοθοπία 

Ο ΔΟΑ πξηλ ηελ παξάδνζε ζηελ θπθινθνξία δελ αθνξά κφλν ζηνλ έιεγρν εθαξκνγήο ηεο 

εγθεθξηκέλεο κειέηεο θαηά ηελ θαηαζθεπή, αιιά ζπληζηά κηα δηαδηθαζία απνδνρήο ηνπ 

έξγνπ απφ ηελ νπηηθή γσλία ησλ ρξεζηψλ ηνπ. Μηθξήο θιίκαθαο ηξνπνπνηήζεηο ζε ζηνηρεία 
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ηνπ έξγνπ κπνξεί λα είλαη αλαγθαίεο ψζηε λα απνθεπρζνχλ ιαλζαζκέλεο εληππψζεηο θαη 

πξνζδνθίεο ζηνπο ρξήζηεο, νη νπνίεο ελδέρεηαη λα νδεγήζνπλ ζε ππνβάζκηζε ηεο νδηθήο 

αζθάιεηαο. 

Οη ζηφρνη ηεο δηεμαγσγήο ΔΟΑ πξηλ ηελ παξάδνζε ζηελ θπθινθνξία είλαη: 

 ε δηελέξγεηα ελφο πξψηνπ ΔΟΑ, αλ δελ έρεη γίλεη ζε πξνεγνχκελν ζηάδην  

 ε εμέηαζε ζεκάησλ νδηθήο αζθάιεηαο πνπ δελ εμεηάζηεθαλ ζε πξνεγνχκελν έιεγρν 

 ν επαλέιεγρνο ζεκάησλ νδηθήο αζθάιεηαο πνπ εληνπίζηεθαλ ζε πξνεγνχκελν ζηάδην 

ηνπ ΔΟΑ 

 ν εληνπηζκφο θαη ε αληηκεηψπηζε ζεκάησλ νδηθήο αζθάιεηαο πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηεο 

θαηαζθεπήο, δειαδή ζην πιαίζην ηεο ήδε εγθαηεζηεκέλεο εξγνιαβίαο 

 ν έιεγρνο φηη ειήθζεζαλ ππφςε νη αλάγθεο φισλ ησλ θαηεγνξηψλ ρξεζηψλ ηεο νδνχ  

 ν έιεγρνο ηεο αιιειεπίδξαζεο ζηνηρείσλ νξηδνληηνγξαθίαο θαη κεθνηνκήο, θαζψο θαη 

ζηνηρείσλ πνπ κπνξεί λα θαίλνληαη ηθαλνπνηεηηθά ζηα ζρέδηα, φρη φκσο ζην έξγν 

 ν έιεγρνο εθαξκνγήο ηεο εγθεθξηκέλεο κειέηεο θαηά ηελ θαηαζθεπή 

 ε αμηνιφγεζε νξηζκέλσλ ιεπηνκεξεηψλ ηεο κειέηεο πνπ κπνξεί λα ρξεηάδνληαη 

ηξνπνπνίεζε, π.ρ. ιφγσ αιιαγήο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ παξφδηνπ ρψξνπ ζην 

δηάζηεκα κεηαμχ κειέηεο θαη θαηαζθεπήο 

 ν έιεγρνο ηνπ έξγνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο 

 ν εληνπηζκφο ελδερφκελσλ παξαγφλησλ θηλδχλνπ πνπ δελ εληνπίδνληαη θαηά ηε 

κειέηε, π.ρ. ζηχινη ή ζθάκκαηα ζε ζέζεηο παξά ηελ νδφ 

 ν έιεγρνο αλ νη πηλαθίδεο ζήκαλζεο δηαθξίλνληαη επαξθψο κέζα ζην νπηηθφ ππφβαζξν 

ηνπ έξγνπ 

 ε επηβεβαίσζε φηη ν εξγνηαμηαθφο εμνπιηζκφο (εξγνηαμηαθέο πηλαθίδεο ζήκαλζεο, 

πξνζσξηλέο δηαγξακκίζεηο, πξνζσξηλά ζηεζαία αζθαιείαο θ.ιπ.), πιηθά, απνξξίκαηα 

θ.ιπ. έρνπλ απνκαθξπλζεί απφ ην έξγν. 

Ο ΔΟΑ πξηλ ηελ παξάδνζε ζηελ θπθινθνξία δηελεξγείηαη θαηά πξνηίκεζε ακέζσο κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο θαη πξηλ ηελ παξάδνζε ηνπ έξγνπ ζηελ 

θπθινθνξία θαη απνηειεί ηελ ηειεπηαία επθαηξία εληνπηζκνχ θαη αληηκεηψπηζεο 

πξνβιεκάησλ νδηθήο αζθάιεηαο πξηλ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ. ε πεξίπησζε 

πνπ απηφ δελ είλαη δπλαηφλ, ζα πξέπεη λα αλαδεηείηαη θαηάιιειε ιχζε πξνγξακκαηηζκνχ 

ηνπ ΔΟΑ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ΚηΔ. Γηα παξάδεηγκα, ζε πεξίπησζε παξάιιειεο 

θπθινθνξίαο ζην έξγν θαηά ηελ θαηαζθεπή, νπφηε δελ ππάξρεη ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή 

ζηηγκή «παξάδνζεο ζηελ θπθινθνξία», ν ΔΟΑ πξέπεη λα δηελεξγείηαη ακέζσο κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο, πξηλ φκσο απνκαθξπλζνχλ ηα ζηνηρεία 

εξγνηαμηαθήο ζήκαλζεο - αζθάιηζεο. Αληίζηνηρα, ζε πεξίπησζε θαηαζθεπήο θαη 

παξάδνζεο ηνπ έξγνπ ζε δηαθξηηέο θάζεηο, ελδερνκέλσο λα απνθαζηζηεί ε δηελέξγεηα 

πξφζζεησλ ΔΟΑ πξηλ ηελ παξάδνζε ζηελ θπθινθνξία, ζε αληηζηνηρία κε ηηο θάζεηο 
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θαηαζθεπήο. 

Λακβάλνληαο ππφςε φηη ε θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ζα έρεη νπζηαζηηθά νινθιεξσζεί, θαηά ηε 

δηελέξγεηα ηνπ ΔΟΑ πξηλ ηελ παξάδνζε ζηελ θπθινθνξία, ε πξφηαζε ηξνπνπνηήζεσλ ζε 

βαζηθά ζηνηρεία ηεο νδνχ (ράξαμε, δηαηνκή θ.ιπ.) δελ ζεσξείηαη εθαξκφζηκε. Δλδεηθηηθά 

δεηήκαηα πνπ εμεηάδνληαη θαηά ηνλ ΔΟΑ πξηλ ηελ παξάδνζε ζηελ θπθινθνξία είλαη: 

- θσηηζκφο 

- ζήκαλζε (θαηαθφξπθε θαη νξηδφληηα)  

- ζηεζαία αζθαιείαο θ.ιπ. κέζα αζθάιηζεο ηεο νδνχ 

- απνκάθξπλζε εκπνδίσλ ή χπαξμε εκπνδίσλ πνπ δελ θαίλνληαη ζηα ζρέδηα ηεο 

κειέηεο 

- κηθξήο θιίκαθαο δνκηθέο αιιαγέο (π.ρ. δηακφξθσζε θξαζπέδσλ, πξνζζήθε 

ξακπψλ γηα ΑκεΑ θ.ιπ.) 

Ιδηαίηεξα ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηνπ ΔΟΑ πξηλ ηελ παξάδνζε ζηελ θπθινθνξία είλαη ε 

δηελέξγεηα επί ηφπνπ εμέηαζεο. Δίλαη αλαγθαίν λα πξαγκαηνπνηείηαη επί ηφπνπ εμέηαζε ζην 

θαηαζθεπαζκέλν έξγν, απφ φια ηα κέιε ηεο νκάδαο ειέγρνπ, ηφζν θαηά ηελ εκέξα φζν θαη 

θαηά ηε λχρηα θαη κε δηαθνξεηηθέο θαηξηθέο ζπλζήθεο, εθφζνλ είλαη εθηθηφ. Καηά ηελ επί 

ηφπνπ εμέηαζε πξέπεη λα εμεηάδνληαη ζέκαηα αζθάιεηαο φισλ ησλ θαηεγνξηψλ ρξεζηψλ 

ηεο νδνχ, κε νδήγεζε, πνδειαζία (εθφζνλ πξνβιέπνληαη δηάδξνκνη γηα πνδήιαηα) ή/ θαη 

πεξπάηεκα ζην εμεηαδφκελν έξγν. Καηά ηε λπρηεξηλή εμέηαζε ζα πξέπεη αθελφο λα 

ειέγρνληαη ζέκαηα αλεπάξθεηαο ηνπ θσηηζκνχ, ηεο ζήκαλζεο, ηεο νπηηθήο θαζνδήγεζεο ή 

χπαξμεο κε νξαηψλ εκπνδίσλ/ παξαγφλησλ θηλδχλνπ, αιιά θαη ε γεληθφηεξε δηακφξθσζε 

ηνπ έξγνπ, θαζψο κηα ράξαμε πνπ θαίλεηαη απφιπηα απνδεθηή ηελ εκέξα, κπνξεί λα δίλεη 

ηειείσο δηαθνξεηηθή εηθφλα ζηνπο ρξήζηεο θαηά ηε λχρηα, κε ζπλέπεηα ηελ χπαξμε 

πξνβιεκάησλ νδηθήο αζθάιεηαο. 

4.6 ΔΟΑ καηά ηο απσικό ζηάδιο λειηοςπγίαρ ηος έπγος 

χκθσλα κε ην Π.Γ.104/ 2011 (Άξζξν 4), ε δηελέξγεηα ΔΟΑ θαηά ην αξρηθφ ζηάδην 

ιεηηνπξγίαο ελφο νδηθνχ έξγνπ ππνδνκήο είλαη ππνρξεσηηθή. Ο ΔΟΑ θαηά ην αξρηθφ ζηάδην 

ιεηηνπξγίαο πξνηείλεηαη λα πξαγκαηνπνηείηαη έλα έηνο κεηά ηελ παξάδνζε ηνπ έξγνπ ζηελ 

θπθινθνξία, ψζηε λα είλαη δηαζέζηκα αξρηθά ζηνηρεία αηπρεκάησλ γηα ην εμεηαδφκελν έξγν.  

Δλδεηθηηθά δεηήκαηα πνπ εμεηάδνληαη ζηνλ ΔΟΑ θαηά ην αξρηθφ ζηάδην ιεηηνπξγίαο ηνπ 

έξγνπ είλαη ηα εμήο: 

- ε αμηνιφγεζε ηεο νδηθήο αζθάιεηαο ζην έξγν κε βάζε ηελ πξαγκαηηθή 

ζπκπεξηθνξά ησλ ρξεζηψλ 

- ν επαλέιεγρνο ζεκάησλ νδηθήο αζθάιεηαο πνπ εληνπίζηεθαλ ζε πξνεγνχκελν 

ζηάδην ηνπ ΔΟΑ θαη ε επηηφπνπ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ δηνξζσηηθψλ 

επεκβάζεσλ πνπ έρνπλ ήδε εθαξκνζζεί 

- ν εληνπηζκφο ελδερφκελσλ ειιείςεσλ ή πξνβιεκάησλ ζε ζηνηρεία νδηθνχ 

εμνπιηζκνχ (ζήκαλζε, ζεκαηνδφηεζε, ζπζηήκαηα αλαραίηηζεο νρεκάησλ θ.ιπ.) 



Δγρεηξίδην γηα ηνλ Έιεγρν Οδηθήο Αζθάιεηαο  

41 

- ν εληνπηζκφο θαη ε αμηνιφγεζε ελδερφκελσλ κεηαβνιψλ ζηηο θπθινθνξηαθέο 

ζπλζήθεο θαη ζηηο ζπλζήθεο ηνπ παξφδηνπ ρψξνπ (π.ρ. ρξήζεηο γεο, θπθινθνξηαθέο 

ζπλδέζεηο ηδηνθηεζηψλ ή εγθαηαζηάζεσλ θ.ιπ.), νη νπνίεο ελδερνκέλσο 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ κεηά ηελ παξάδνζε ηνπ έξγνπ θαη ηελ απνκάθξπλζε ηνπ 

Αλαδφρνπ,  πξηλ απηέο νδεγήζνπλ ζε αηπρήκαηα 

- ε αμηνιφγεζε ζηνηρείσλ αηπρεκάησλ θαηά ηελ αξρηθή πεξίνδν ιεηηνπξγίαο ηνπ 

έξγνπ, κε ζηφρν ηνλ εληνπηζκφ ζηνηρείσλ ηεο νδνχ θαη ηνπ νδηθνχ πεξηβάιινληνο, 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ηνπηθά επηθξαηνχζεο ζπλζήθεο, πνπ ελδερνκέλσο ζα είραλ σο 

ζπλέπεηα ηελ αχμεζε ηεο πηζαλφηεηαο ή ηεο ζνβαξφηεηαο ελφο αηπρήκαηνο. 

Ιδηαίηεξα ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηνπ ΔΟΑ θαηά ην αξρηθφ ζηάδην ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ είλαη ε 

δηελέξγεηα επί ηφπνπ εμέηαζεο, απφ φια ηα κέιε ηεο νκάδαο ειέγρνπ, ηφζν θαηά ηελ εκέξα 

φζν θαη θαηά ηε λχρηα θαη κε δηαθνξεηηθέο θαηξηθέο ζπλζήθεο, εθφζνλ είλαη εθηθηφ. Καηά ηελ 

επί ηφπνπ εμέηαζε πξέπεη λα εμεηάδνληαη ζέκαηα αζθάιεηαο φισλ ησλ θαηεγνξηψλ 

ρξεζηψλ ηεο νδνχ, κε νδήγεζε, πνδειαζία (εθφζνλ πξνβιέπνληαη δηάδξνκνη γηα 

πνδήιαηα) ή/ θαη πεξπάηεκα ζην εμεηαδφκελν έξγν. Καηά ηε λπρηεξηλή εμέηαζε ζα πξέπεη 

αθελφο λα ειέγρνληαη ζέκαηα αλεπάξθεηαο ηνπ θσηηζκνχ, ηεο ζήκαλζεο, ηεο νπηηθήο 

θαζνδήγεζεο ή χπαξμεο κε νξαηψλ εκπνδίσλ/ παξαγφλησλ θηλδχλνπ, αιιά θαη ε 

γεληθφηεξε δηακφξθσζε ηνπ έξγνπ, θαζψο κηα ράξαμε πνπ θαίλεηαη απφιπηα απνδεθηή ηελ 

εκέξα, κπνξεί λα δίλεη ηειείσο δηαθνξεηηθή εηθφλα ζηνπο ρξήζηεο θαηά ηε λχρηα, κε 

ζπλέπεηα ηελ χπαξμε πξνβιεκάησλ νδηθήο αζθάιεηαο. 

Σα ζηνηρεία αηπρεκάησλ πνπ ζα ιεθζνχλ ππφςε είλαη πξνηηκφηεξν λα εμεηαζηνχλ κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ηεο επί ηφπνπ εμέηαζεο θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ππφινηπσλ δεδνκέλσλ, 

ψζηε νη εθηηκήζεηο ησλ ειεγθηψλ λα κελ επεξεαζηνχλ απφ απηά. Δλαιιαθηηθά, κπνξεί λα 

αζρνιείηαη κε ηα ζηνηρεία αηπρεκάησλ έλα κφλν κέινο ηεο νκάδαο ειέγρνπ, ψζηε ε 

ππφινηπε νκάδα λα παξακείλεη αλεπεξέαζηε. Δπηζεκαίλεηαη φηη, δεδνκέλνπ φηη ε βάζε 

δεδνκέλσλ αηπρεκάησλ πνπ ηεξείηαη ζηελ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή (ΔΛ.ΣΑΣ.) δελ ζα 

έρεη πξνιάβεη λα ελεκεξσζεί γηα ηα αηπρήκαηα ηνπ ηειεπηαίνπ έηνπο, ζα πξέπεη, κε κέξηκλα 

ηνπ Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ, λα ζπιιεγνχλ αληίγξαθα ησλ ζρεηηθψλ Γειηίσλ Οδηθνχ Σξνραίνπ 

Αηπρήκαηνο (ΓΟΣΑ) απφ ηα αξκφδηα ηκήκαηα Σξνραίαο θαη λα παξαδνζνχλ ζηνπο ειεγθηέο 

νδηθήο αζθάιεηαο. 
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5. ΑΛΛΟΗ ΣΤΠΟΗ ΔΟΑ 

5.1 ΔΟΑ ζε ςθιζηάμενερ οδούρ 

5.1.1 Γεληθά 

Ο Έιεγρνο Οδηθήο Αζθάιεηαο ζε πθηζηάκελεο νδνχο ζπλίζηαηαη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ 

ζηνηρείσλ θαη ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο νδνχ θαη ηνπ νδηθνχ πεξηβάιινληνο, ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηηο ηνπηθά επηθξαηνχζεο ζπλζήθεο, πνπ ελδερνκέλσο ζα είραλ σο ζπλέπεηα ηελ αχμεζε ηεο 

πηζαλφηεηαο ή ηεο ζνβαξφηεηαο ελφο αηπρήκαηνο, θαη ζηε δηαηχπσζε ζπζηάζεσλ γηα ηελ 

εθαξκνγή δηνξζσηηθψλ επεκβάζεσλ. χκθσλα κε ην Π.Γ.104/ 2011, ζα πξέπεη 

ππνρξεσηηθά λα πξαγκαηνπνηείηαη ΔΟΑ ζην ελ ιεηηνπξγία δηεπξσπατθφ νδηθφ δίθηπν ζηελ 

Διιάδα αλά ηξηεηία. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζην Π.Γ.104/ 2011, πξνθεηκέλνπ γηα ηνλ ΔΟΑ ζε 

πθηζηάκελεο νδνχο ρξεζηκνπνηείηαη ν φξνο «Δπηζεψξεζε Αζθάιεηαο». 

Ο ΔΟΑ ζε πθηζηάκελεο νδνχο δηαθέξεη απφ ηηο κειέηεο εληνπηζκνχ επηθίλδπλσλ ζέζεσλ, 

θαζψο ζε απηέο εμεηάδνληαη ζηνηρεία αηπρεκάησλ πνπ έρνπλ ζπκβεί ζην παξειζφλ θαη 

επηζεκαίλνληαη δεηήκαηα νδηθήο αζθάιεηαο αθνχ ζπκβνχλ ηα αηπρήκαηα. Γειαδή, νη 

κειέηεο εληνπηζκνχ επηθίλδπλσλ ζέζεσλ έρνπλ δηνξζσηηθφ ραξαθηήξα, ελψ ν ΔΟΑ έρεη 

πξνιεπηηθφ ραξαθηήξα, κε ζηνηρεία θπξίσο απφ ηελ επί ηφπνπ επίζθεςε, αιιά θαη απφ ηα 

«σο θαηαζθεπάζζε» ζρέδηα ή άιια δεδνκέλα γηα ην έξγν (π.ρ. πξνεγνχκελεο εθζέζεηο 

κειεηψλ νδηθήο αζθάιεηαο), κε ζηφρν ηνλ εθ ησλ πξνηέξσλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ελ δπλάκεη 

επηθίλδπλσλ ζηνηρείσλ ηεο νδνχ. 

Η δηαδηθαζία ηνπ ΔΟΑ ζε πθηζηάκελεο νδνχο εθαξκφδεηαη είηε ζε ζπγθεθξηκέλε νδφ ή νδηθφ 

ηκήκα (νπφηε δίλεηαη ζεκαζία ζηε ιεπηνκέξεηα), είηε ζε επξχηεξν ηκήκα ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ 

(νπφηε ν έιεγρνο έρεη επξχηεξν ραξαθηήξα).  

5.1.2 Λεπηνκεξείο ΔΟΑ ζε ζπγθεθξηκέλε ζέζε ή ζε νδηθφ ηκήκα 

Οη έιεγρνη απηνί έρνπλ σο αληηθείκελν ηελ επηζήκαλζε ζπγθεθξηκέλσλ παξαγφλησλ 

θηλδχλνπ, κε ιεπηνκέξεηεο γηα ηε θχζε θαη ηε ζέζε ηνπ θηλδχλνπ, θαζψο θαη ζπζηάζεηο γηα 

ηελ αληηκεηψπηζή ηνπ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε δηελέξγεηα ιεπηνκεξψλ ΔΟΑ ζε νδηθά ηκήκαηα 

κεγάινπ κήθνπο έρεη ζπρλά σο απνηέιεζκα ηνλ εληνπηζκφ κεγάινπ αξηζκνχ 

πξνβιεκάησλ, ρσξίο λα είλαη εθηθηή ε βειηίσζή ηνπο γηα ιφγνπο έιιεηςεο 

ρξεκαηνδφηεζεο. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, ζα πξέπεη λα δίλεηαη έκθαζε ζηε βειηίσζε 

ησλ πξνγξακκάησλ ζπληήξεζεο ησλ νδψλ, θαζψο ηα νθέιε απφ ηε δηελέξγεηα 

ιεπηνκεξψλ ΔΟΑ είλαη κηθξά, φηαλ ηα δηαζέζηκα θνλδχιηα δελ επηηξέπνπλ ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο πιεηνςεθίαο ησλ επξεκάησλ ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα. Δπνκέλσο, 

ε δηελέξγεηα ιεπηνκεξψλ ΔΟΑ έρεη θαιχηεξα απνηειέζκαηα φηαλ εθαξκφδεηαη ζε 

ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο πςεινχ θηλδχλνπ, πνπ έρνπλ εληνπηζηεί κέζσ άιισλ ζρεηηθψλ 
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κειεηψλ ή εξεπλψλ (φπσο π.ρ. κε εθαξκνγή κεζνδνινγίαο εληνπηζκνχ επηθίλδπλσλ 

ζέζεσλ). 

5.1.3 Δπξείο ΔΟΑ ζην νδηθφ δίθηπν   

Οη έιεγρνη απηνί έρνπλ σο αληηθείκελν γεληθφηεξεο επηζεκάλζεηο γηα ηελ νκνηνγέλεηα, ηελ 

επάξθεηα θαη ηελ θαηάζηαζε ζπληήξεζεο, θαζψο θαη ηελ επηζήκαλζε ζέζεσλ γηα 

ιεπηνκεξή ΔΟΑ ζε επφκελν ζηάδην. πλήζε ζέκαηα πνπ ειέγρνληαη είλαη: 

ε νδηθφ δίθηπν εληφο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ: νκνηνγέλεηα ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο νδνχ, 

θσηηζκφο (αλνκνηνγέλεηα - ζέζε ζηχισλ), πηλαθίδεο ζήκαλζεο (χπαξμε – θαηάζηαζε), 

δηαγξακκίζεηο νδνζηξψκαηνο (θαηάζηαζε ζπληήξεζεο), επηθάλεηα νδνζηξψκαηνο 

(θαηάζηαζε), θφκβνη (νξαηφηεηα - έιεγρνο θπθινθνξίαο – νκνηνγέλεηα), επάισηνη ρξήζηεο. 

ε νδηθφ δίθηπν εθηφο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ: νκνηνγέλεηα ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο νδνχ, 

ζηεζαία αζθαιείαο (χπαξμε - απνιήμεηο, απφζηαζε απφ εκπφδηα), θφκβνη (νξαηφηεηα - 

έιεγρνο θπθινθνξίαο – νκνηνγέλεηα), ράξαμε (χπαξμε πξνεηδνπνίεζεο ζε πξνβιεκαηηθέο 

πεξηνρέο), νπηηθή θαζνδήγεζε νδεγψλ κέζσ νξηνδεηθηψλ (επάξθεηα - θαηάζηαζε 

ζπληήξεζεο). 

5.1.4 ηφρνη ηνπ ΔΟΑ ζε πθηζηάκελεο νδνχο 

Οη βαζηθνί ζηφρνη ηεο δηεμαγσγήο ΔΟΑ ζε πθηζηάκελεο νδνχο είλαη: 

 ε αμηνιφγεζε φισλ ησλ ζηνηρείσλ ηεο νδνχ θαη ηνπ νδηθνχ πεξηβάιινληνο, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηηο ηνπηθά επηθξαηνχζεο ζπλζήθεο, πνπ ελδερνκέλσο ζα είραλ σο 

ζπλέπεηα ηελ αχμεζε ηεο πηζαλφηεηαο ή ηεο ζνβαξφηεηαο ελφο αηπρήκαηνο 

 ε ζπκπιήξσζε ελδερφκελνπ πξνγξάκκαηνο εληνπηζκνχ θαη επέκβαζεο ζε 

επηθίλδπλεο ζέζεηο 

 ε ζεψξεζε ηεο νδηθήο αζθάιεηαο, κέζσ ζρεηηθήο ιεπηνκεξνχο εμέηαζήο ηεο, επηπιένλ 

ησλ δηαδηθαζηψλ ηαθηηθήο ζπληήξεζεο 

 ν έιεγρνο φηη εμππεξεηνχληαη νη αλάγθεο φισλ ησλ θαηεγνξηψλ ρξεζηψλ ηεο νδνχ 

 ε εμέηαζε ηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ζρεδηαζκνχ κεηαμχ ηνπο θαη 

κε ην ππφινηπν νδηθφ δίθηπν 

 ν εληνπηζκφο ελδερφκελσλ πξνβιεκάησλ αζθάιεηαο ζηηο ζπλδέζεηο κε ην ππφινηπν 

νδηθφ δίθηπν θαη ηηο παξφδηεο ρξήζεηο 

 ε παξαηήξεζε ηνπ ηξφπνπ αιιειεπίδξαζεο νδηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ρξεζηψλ ηεο 

νδνχ 

 ν εληνπηζκφο πεξηνρψλ ζηηο νπνίεο είλαη αλαγθαίεο επεκβάζεηο κεγάιεο έθηαζεο, 

φπσο π.ρ. αθαίξεζε ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ ζηεζαίνπ πνπ ζπληζηά θίλδπλν γηα ηελ 

νδηθή αζθάιεηα 
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 ν εληνπηζκφο ελδερφκελσλ κεηαβνιψλ ζηηο θπθινθνξηαθέο ζπλζήθεο θαη ζηηο 

ζπλζήθεο ηνπ παξφδηνπ ρψξνπ (π.ρ. ρξήζεηο γεο), πξηλ απηέο νδεγήζνπλ ζε 

αηπρήκαηα 

 ν έιεγρνο ηεο νκνηνγέλεηαο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο νδνχ 

 ν έιεγρνο ηεο επάξθεηαο ησλ κέηξσλ δηαρείξηζεο ηεο θπθινθνξίαο 

 ν έιεγρνο ηεο αλάπηπμεο ηεο παξφδηαο βιάζηεζεο (πνπ κπνξεί λα απνθξχπηεη 

πηλαθίδεο ή λα απνηειεί εκπφδην νξαηφηεηαο), θαζψο θαη ηεο θαηάζηαζεο ησλ 

πηλαθίδσλ ζήκαλζεο θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ νδηθνχ εμνπιηζκνχ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζα 

πξέπεη λα γίλεηαη έιεγρνο ηεο αλάπηπμεο ηεο βιάζηεζεο θαη ζηηο δηαρσξηζηηθέο 

λεζίδεο πνπ κπνξεί λα απνηειεί εκπφδην νξαηφηεηαο, ηδηαίηεξα ζηηο αξηζηεξέο 

ζηξνθέο. 

 ε πξνζαξκνγή ζηηο λέεο θαιέο πξαθηηθέο, νη νπνίεο κεηαβάιινληαη θαηά ηε δηάξθεηα 

δσήο ελφο νδηθνχ έξγνπ. 

5.1.5 Δπί ηφπνπ εμέηαζε 

Αλαγθαίν θαη ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηεο δηελέξγεηαο ΔΟΑ ζε πθηζηάκελεο νδνχο απνηειεί ε επί 

ηφπνπ εμέηαζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ νδηθνχ ηκήκαηνο. Η επί ηφπνπ εμέηαζε είλαη ζθφπηκν λα 

πξαγκαηνπνηείηαη κεηά ηε ζπγθέληξσζε, θσδηθνπνίεζε θαη πξψηε αλάιπζε ησλ 

δηαζέζηκσλ δεδνκέλσλ ζην γξαθείν. Θεσξείηαη αλαγθαία ε πξαγκαηνπνίεζε επί ηφπνπ 

εμέηαζεο ηφζν θαηά ηελ εκέξα φζν θαη θαηά ηε λχρηα θαζψο θαη κε βξεγκέλν νδφζηξσκα, 

ελψ ζεσξείηαη ζθφπηκν θαηά ηελ επί ηφπνπ εμέηαζε νη ειεγθηέο λα νδεγήζνπλ θαη ζηηο δχν 

θαηεπζχλζεηο ηεο νδνχ, αιιά θαη λα θηλεζνχλ πεδή φπνπ απαηηείηαη. 

ηελ επί ηφπνπ εμέηαζε εληνπίδνληαη θαη θαηαγξάθνληαη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ:  

 ζηα πξνβιεκαηηθά ζηνηρεία ηεο νδηθήο ππνδνκήο, ηα νπνία ελδέρεηαη λα έρνπλ σο 

ζπλέπεηα ηελ αχμεζε ηεο ζπρλφηεηαο ή ηεο ζνβαξφηεηαο ησλ αηπρεκάησλ 

 ζηηο ελδείμεηο πξνεγνχκελσλ αηπρεκάησλ ή εθηξνπψλ απφ ηελ νδφ (π.ρ. θζνξέο ζε 

θξάζπεδα, ζηεζαία, δέληξα ή πηλαθίδεο, ίρλε πέδεζεο ζην νδφζηξσκα ή ζηα 

εξείζκαηα, ηξνρναπιάθσζε ηνπ εδάθνπο θνληά ζηελ νδφ θ.ιπ.) 

 ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ παξφδηνπ πεξηβάιινληνο: αζηηθφ - εκηαζηηθφ - ππεξαζηηθφ, 

ρξήζεηο γεο, χπαξμε εγθαηαζηάζεσλ πνπ πξνζειθχνπλ κεηαθηλήζεηο, χπαξμε 

θπθινθνξηαθψλ ζπλδέζεσλ ζηελ νδφ θ.ιπ. 

 ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ ρξεζηψλ ηεο νδνχ θαη ζηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηνπο αιιά 

θαη κε ηα ζηνηρεία ηνπ νδηθνχ πεξηβάιινληνο, θαζψο κέζσ ηεο αμηνιφγεζεο ησλ 

ζεκάησλ απηψλ είλαη δπλαηφλ λα εληνπηζηνχλ ειιείςεηο θαη αδπλακίεο ζηνλ ζρεδηαζκφ 

ηνπ νδηθνχ έξγνπ 

 ζηηο ελδερφκελεο δπζθνιίεο ησλ επάισησλ θαηεγνξηψλ ρξεζηψλ ηεο νδνχ (π.ρ. 

ειηθησκέλσλ νδεγψλ ή πεδψλ, αηφκσλ κε πξνβιήκαηα φξαζεο, παηδηψλ θ.ιπ.) 
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 ζηελ ελδερφκελε απμεκέλε ζπρλφηεηα παξαβάζεσλ ησλ θαλφλσλ θπθινθνξίαο. 

Η αμηνιφγεζε ησλ δεδνκέλσλ απηψλ ζα επηηξέςεη ζηελ νκάδα ειέγρνπ λα ζρεκαηίζεη 

νινθιεξσκέλε άπνςε γηα ην εμεηαδφκελν νδηθφ ηκήκα, λα εληνπίζεη πξνβιήκαηα νδηθήο 

αζθάιεηαο θαη λα πξνηείλεη ηηο θαηάιιειεο βειηησηηθέο επεκβάζεηο. 

5.1.6 Υξήζε ζηνηρείσλ αηπρεκάησλ 

ηνηρεία αηπρεκάησλ παξειζφλησλ εηψλ είλαη δπλαηφλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηά ηνλ ΔΟΑ 

ζε πθηζηάκελεο νδνχο, (εθφζνλ απηφ ζεσξεζεί ζθφπηκν απφ ηνλ Φνξέα πνπ αλαζέηεη ηνλ 

ΔΟΑ ή απφ ηελ ίδηα ηελ νκάδα ειέγρνπ), ε έκθαζε φκσο ζα πξέπεη πάληα λα παξακέλεη 

ζηνλ εληνπηζκφ παξαγφλησλ θηλδχλνπ κε θξηηήξην αηπρήκαηα πνπ ελδέρεηαη λα ζπκβνχλ 

ζην κέιινλ.  

ε πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηνηρεία αηπρεκάησλ, είλαη πξνηηκφηεξν λα 

εμεηαζηνχλ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο επί ηφπνπ εμέηαζεο θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ 

ππφινηπσλ δεδνκέλσλ, ψζηε νη εθηηκήζεηο ησλ ειεγθηψλ λα κελ επεξεαζηνχλ απφ απηά. 

Δλαιιαθηηθά, κπνξεί λα αζρνιείηαη κε ηα ζηνηρεία αηπρεκάησλ έλα κφλν κέινο ηεο νκάδαο 

ειέγρνπ, ψζηε ε ππφινηπε νκάδα λα παξακείλεη αλεπεξέαζηε. 

5.2 ΔΟΑ ζε θέζειρ εκηέλεζηρ επγαζιών επί ηυν οδών 

ηηο ζέζεηο εθηέιεζεο εξγαζηψλ επί ησλ νδψλ ππάξρεη απμεκέλνο θίλδπλνο αηπρήκαηνο 

ιφγσ: 

 κεηαβνιψλ ζηε ράξαμε ή ζηε δηακφξθσζε ηεο νδνχ 

 δπζθνιηψλ πξνζαξκνγήο ησλ νδεγψλ ή ησλ πεδψλ ζηηο λέεο θπθινθνξηαθέο ζπλζήθεο 

 ηαπηφρξνλεο ρξήζεο ηνπ νδηθνχ πεξηβάιινληνο ηφζν απφ ηελ εξγνηαμηαθή φζν θαη απφ 

ηελ ππφινηπε νδηθή θπθινθνξία, κε απνηέιεζκα ζπρλέο θπθινθνξηαθέο εκπινθέο 

 κε ζπκβαηψλ κελπκάησλ ζηνπο ρξήζηεο απφ ηα πξνζσξηλά θαη ηα κφληκα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο νδνχ 

 πεξηνξηζκνχ ηνπ ρψξνπ πνπ δηαηίζεηαη γηα ηελ αζθαιή δηφξζσζε ελδερφκελσλ 

ιαλζαζκέλσλ εθηηκήζεσλ ησλ νδεγψλ – κε «ζπγρσξεηηθφ» νδηθφ πεξηβάιινλ. 

Η εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ πξνδηαγξαθψλ εξγνηαμηαθήο ζήκαλζεο - αζθάιηζεο (φπσο π.ρ. 

νη ΟΜΟΔ - ΔΔΟ πνπ ηζρχνπλ ζήκεξα ζηελ Διιάδα) αλ θαη απνηειεί ζεκαληηθφ βήκα γηα 

ηε βειηίσζε ηεο νδηθήο αζθάιεηαο θαη ηεο θπθινθνξηαθήο ιεηηνπξγίαο ζηα νδηθά ηκήκαηα 

φπνπ εθηεινχληαη έξγα, ελ ηνχηνηο δελ εγγπάηαη ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν νδηθήο αζθάιεηαο, 

επεηδή: 

 νη Πξνδηαγξαθέο θαιχπηνπλ κφλν ηηο πην ζπλήζεηο πεξηπηψζεηο 

 ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ελφο έξγνπ ελδέρεηαη λα κελ επηηξέπνπλ ηελ πηζηή 

εθαξκνγή ησλ Πξνδηαγξαθψλ 
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 νξηζκέλνη θίλδπλνη κπνξεί λα κελ γίλνπλ αληηιεπηνί 

 ε θξνληίδα γηα άιια ζέκαηα ή ε εμνηθείσζε κε ην έξγν κπνξεί λα έρεη σο απνηέιεζκα 

λα παξαβιεθζνχλ νξηζκέλα δεηήκαηα νδηθήο αζθάιεηαο. 

Ο ΔΟΑ ζε ζέζεηο εθηέιεζεο εξγαζηψλ επί ησλ νδψλ αθνξά ζηελ αμηνιφγεζε ηεο 

θπθινθνξηαθήο δηακφξθσζεο θαη ηεο πξνζσξηλήο ζήκαλζεο - αζθάιηζεο ηνπ νδηθνχ 

ηκήκαηνο πνπ επεξεάδεηαη απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ εξγνηαμίνπ ηφζν ζην ζηάδην ηεο κειέηεο 

φζν θαη πξηλ (ή ακέζσο κεηά) ηελ παξάδνζε ηεο πξνζσξηλήο (εξγνηαμηαθήο) 

δηακφξθσζεο ζηελ θπθινθνξία. Ο ΔΟΑ πξαγκαηνπνηείηαη ζε δχν θάζεηο:  

Α' Φάζη: Έιεγρνο ησλ κειεηώλ θπθινθνξηαθήο δηακόξθσζεο θαη πξνζσξηλήο 

(εξγνηαμηαθήο)  ζήκαλζεο - αζθάιηζεο 

Η θάζε απηή ηνπ ειέγρνπ πξαγκαηνπνηείηαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ πξναλαθεξζέλησλ 

κειεηψλ αιιά πξηλ απφ ηελ έγθξηζή ηνπο, ψζηε, εθφζνλ πξνθχςεη ε αλάγθε γηα 

ηξνπνπνηήζεηο/ βειηηψζεηο κε βάζε ηηο ζπζηάζεηο ηνπ ΔΟΑ, λα δηεπθνιχλεηαη ε πινπνίεζή 

ηνπο απφ ηνλ κειεηεηή. Δλδεηθηηθά δεηήκαηα πνπ ειέγρνληαη είλαη ηα εμήο: 

- πξνηεηλφκελα φξηα ηαρχηεηαο 

- θαηαιιειφηεηα ηεο επηιεγείζαο θπθινθνξηαθήο δηακφξθσζεο 

- επάξθεηα ηεο πξνεηδνπνηεηηθήο ζήκαλζεο θαηά ηελ πξνζέγγηζε ζηελ πεξηνρή ησλ 

εξγαζηψλ 

- θαηαιιειφηεηα ησλ ζηεζαίσλ αζθαιείαο 

- ζεκεία εκπινθήο κεηαμχ εξγνηαμηαθήο θπθινθνξίαο θαη ηεο ππφινηπεο νδηθήο 

θπθινθνξίαο 

- κε ζπκβαηά ραξαθηεξηζηηθά κεηαμχ κφληκσλ θαη πξνζσξηλψλ ζηνηρείσλ ηεο νδνχ 

- θάζε ζέκα ηεο θπθινθνξηαθήο δηακφξθσζεο ή ηνπ νδηθνχ εμνπιηζκνχ πνπ 

ελδέρεηαη λα δεκηνπξγήζεη ιαλζαζκέλεο εληππψζεηο ζηνπο ρξήζηεο ηεο νδνχ 

- επάξθεηα πξνβιέςεσλ γηα ηνπο πεδνχο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη φζσλ έρνπλ 

δπζθνιίεο ζηελ θίλεζε (π.ρ. ειηθησκέλνη). 

Η νκάδα ΔΟΑ ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηήζεη επί ηφπνπ επίζθεςε ζην έξγν, αθφκε θαη αλ 

δελ έρνπλ μεθηλήζεη νη εξγαζίεο, ψζηε λα αληηιεθζεί ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε, λα 

νπηηθνπνηήζεη (κε βάζε θαη ηηο ζρεηηθέο κειέηεο) ην κειινληηθφ έξγν θαη λα θαηαγξάςεη 

ελδερφκελα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο (π.ρ. ρξήζεηο γεο, ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

θπθινθνξίαο θ.ιπ.) πνπ ζρεηίδνληαη κε ην έξγν. 

Β' Φάζη: Έιεγρνο ησλ πινπνηεκέλσλ θπθινθνξηαθώλ δηακνξθώζεσλ θαη πξνζσξηλήο 

(εξγνηαμηαθήο)  ζήκαλζεο - αζθάιηζεο, πξηλ (ή ακέζσο κεηά) ηελ παξάδνζε 

ζηελ θπθινθνξία  

Η θάζε απηή ηνπ ειέγρνπ πξαγκαηνπνηείηαη κεηά ηελ εθαξκνγή θάζε θπθινθνξηαθήο 

δηακφξθσζεο θαη ηελ εγθαηάζηαζε ησλ πξνζσξηλψλ ζηνηρείσλ νδηθνχ εμνπιηζκνχ. Βαζηθφ 

ζηνηρείν ηεο θάζεο απηήο είλαη ε δηελέξγεηα επηηφπνπ εμέηαζεο θαηά ηελ εκέξα αιιά θαη ηε 

λχρηα. Δλδεηθηηθά δεηήκαηα πνπ ειέγρνληαη είλαη ηα εμήο: 
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- ραξαθηεξηζηηθά ηεο θπθινθνξίαο (δηεξρφκελεο θαη εξγνηαμηαθήο) θαη ζεκεία 

εκπινθήο 

- εθαξκνγή ηεο κειέηεο θπθινθνξηαθήο δηακφξθσζεο θαη πξνζσξηλήο ζήκαλζεο - 

αζθάιηζεο 

- ελδερφκελα εκπφδηα θαη άιια ραξαθηεξηζηηθά πνπ δελ απεηθνλίδνληαη ζηε κειέηε 

- κε ζπκβαηά ραξαθηεξηζηηθά κεηαμχ κφληκσλ θαη πξνζσξηλψλ ζηνηρείσλ ηεο νδνχ 

- ζηνηρεία ηνπ νδηθνχ εμνπιηζκνχ πνπ έρνπλ θαιπθζεί ή είλαη ελδερφκελν λα 

θαιπθζνχλ απφ ιάζπε ή ζθφλε 

- ζσζηή εγθαηάζηαζε ησλ ζηεζαίσλ αζθαιείαο 

- επάξθεηα πξνβιέςεσλ γηα ηνπο πεδνχο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη φζσλ έρνπλ 

δπζθνιίεο ζηελ θίλεζε (π.ρ. ειηθησκέλνη). 

Γηα θάζε θάζε ηνπ ΔΟΑ ζπληάζζεηαη μερσξηζηή έθζεζε. ε πεξίπησζε δηαδνρηθψλ 

ζηαδίσλ θαηαζθεπήο ελφο έξγνπ, ηα νπνία ζπλδπάδνληαη κε δηαδνρηθέο πξνζσξηλέο 

δηακνξθψζεηο εμππεξέηεζεο ηεο θπθινθνξίαο θαηά ηελ θαηαζθεπή, νη παξαπάλσ θάζεηο 

ηνπ ΔΟΑ (Α' θαη Β') επαλαιακβάλνληαη γηα θάζε ζηάδην θαηαζθεπήο. Σέινο, κεηά ηελ 

αθαίξεζε ηεο πξνζσξηλήο θπθινθνξηαθήο δηακφξθσζεο, πξέπεη λα ειέγρεηαη ε 

απνηειεζκαηηθή απνκάθξπλζε ησλ πξνζσξηλψλ κέηξσλ ξχζκηζεο ηεο θπθινθνξίαο. Σν 

ηειεπηαίν απηφ ζηάδην είλαη δπλαηφλ λα ζπλδπαζηεί κε ηνλ ΔΟΑ πξηλ ηελ παξάδνζε ζηελ 

θπθινθνξία. 

5.3 ΔΟΑ πος αθοπούν ζε ζςγκεκπιμένερ ομάδερ σπηζηών ηηρ οδού 

Αλ θαη ε ζεψξεζε ησλ αλαγθψλ φισλ ησλ θαηεγνξηψλ ρξεζηψλ ηεο νδνχ είλαη βαζηθφ 

ζηνηρείν ηνπ ΔΟΑ θάζε ηχπνπ, ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο πνπ ελδηαθέξεη ηδηαίηεξα ε εμέηαζε 

θάπνηαο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο. Σα απνηειέζκαηα ηνπ ΔΟΑ είλαη δπλαηφλ λα 

αμηνπνηεζνχλ σο δεδνκέλα ζε έλα άιιν πξφγξακκα δηαρείξηζεο θπθινθνξίαο ή νδηθήο 

αζθάιεηαο, φπσο π.ρ. ν θαζνξηζκφο αζθαιψλ δηαδξνκψλ (πεδψλ θαη παηδηψλ) απφ / πξνο 

ηα ζρνιεία, ε αζθάιεηα βαξέσλ νρεκάησλ θαηά κήθνο βαζηθψλ δηαδξνκψλ εμππεξέηεζεο 

εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ, ε αζθάιεηα ησλ κνηνζπθιεηηζηψλ ζηηο ζπλεζέζηεξεο 

δηαδξνκέο, ε αζθάιεηα ησλ πνδειαηψλ θ.ιπ. 

Παξαδείγκαηα ηέηνησλ ειέγρσλ είλαη ηα εμήο: 

 ΔΟΑ ζε νδνχο γηα ηνπξηζηηθά ιεσθνξεία ή/ θαη βαξέα νρήκαηα κεηαθνξάο 

εκπνξεπκάησλ  

 ΔΟΑ γηα πνδειάηεο θαη πεδνχο 

 ΔΟΑ ζε δηαδξφκνπο θνηλήο ρξήζεο απφ πεδνχο θαη πνδειάηεο 

 ΔΟΑ ζε πεξηνρέο ζρνιείσλ 

 ΔΟΑ γηα πεδνχο ζε εμσηεξηθνχο ρψξνπο εκπνξηθψλ θέληξσλ 

 ΔΟΑ ζε ηζφπεδεο ζηδεξνδξνκηθέο δηαβάζεηο 

 ΔΟΑ γηα άηνκα πεξηνξηζκέλεο θηλεηηθφηεηαο, π.ρ. άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο ή 
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ειηθησκέλνπο πεδνχο. 

Γηα ηε δηελέξγεηα ΔΟΑ γηα θάζε θαηεγνξία ρξεζηψλ ζεσξείηαη αλαγθαίν νη ειεγθηέο λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ην κέζν κεηαθνξάο ηεο εμεηαδφκελεο θαηεγνξίαο, π.ρ. λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ πνδήιαην, λα ηαμηδέςνπλ κε θνξηεγφ, λα νδεγήζνπλ ή λα 

ζπληαμηδέςνπλ κε κνηνζπθιέηα θ.ιπ. Δπηπιένλ, αλ π.ρ. ν έιεγρνο αθνξά ζηηο αλάγθεο ησλ 

ειηθησκέλσλ, ε νκάδα ειέγρνπ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη έλα ειηθησκέλν κέινο. 
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6. ΑΡΥΔ ΟΓΗΚΖ ΑΦΑΛΔΗΑ 

6.1 Η πποζέγγιζη ηος Αζθαλούρ Σςζηήμαηορ 

Σν Όξακα Μεδέλ (Vision Zero) ζηε νπεδία (SΝRA, 2006), ε Βηψζηκε Οδηθή Αζθάιεηα 

(Sustainable Safety) ζηελ Οιιαλδία (SWOV, 2006) θαη ην Αζθαιέο χζηεκα ζηελ 

Απζηξαιία (AUSTROADS, 2009) απνηεινχλ ηηο θχξηεο ζηξαηεγηθέο ηνπ Αζθαινχο 

πζηήκαηνο δηεζλψο. 

ηελ πξνζέγγηζε ηνπ Αζθαινχο πζηήκαηνο (OECD/ ITF, 2008): 

 Τπάξρεη κηα αλζξσπνθεληξηθή θαη αλζξσπηζηηθή βάζε ζχκθσλα κε ηελ νπνία «δελ 

πξέπεη λα ζεκεηώλνληαη ζάλαηνη ή ζνβαξνί ηξαπκαηηζκνί ζηελ νδηθή θπθινθνξία». Η 

αλζξψπηλε δσή θαη πγεία είλαη ππέξηαηεο αμίεο. (εκεηψλεηαη φηη κε ηνλ φξν ζνβαξφο 

ηξαπκαηηζκφο ελλνείηαη ε θπζηθή βιάβε ε νπνία δελ κπνξεί λα απνθαηαζηαζεί ζε 

εχινγν ρξφλν θαη πνπ κπνξεί λα έρεη ζπλέπεηεο ζε φιε ηε δσή ηνπ ζχκαηνο). 

 Σα πξνβιήκαηα ηεο νδηθήο αζθάιεηαο αληηκεησπίδνληαη κε ηελ αλαγλψξηζε ηεο 

αιιειεπίδξαζεο ησλ δηαθφξσλ ζπληζησζψλ ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο νδηθήο θπθινθνξίαο. 

 Η επζχλε γηα ηελ αζθάιεηα θαηαλέκεηαη κεηαμχ ησλ αξκφδησλ γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ 

ζπζηήκαηνο ηεο νδηθήο θπθινθνξίαο θαη ησλ ρξεζηψλ ηνπ. Απηνί πνπ ζρεδηάδνπλ ην 

ζχζηεκα – νη ππεχζπλνη κεραληθνί γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ, νη 

θαηαζθεπαζηέο ησλ νρεκάησλ, νη ππεχζπλνη νδηθψλ κεηαθνξψλ, νη πνιηηηθνί, ην 

πξνζσπηθφ ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ, νη λνκνζεηηθέο αξρέο θαη ε αζηπλνκία – θέξνπλ 

ηελ ηειηθή επζχλε γηα ηελ αζθάιεηα. Οη ρξήζηεο έρνπλ ηελ επζχλε ηήξεζεο ησλ 

θαλφλσλ θπθινθνξίαο. Οη θαλφλεο θπθινθνξίαο πξέπεη λα είλαη ζχκθσλνη κε ην νδηθφ 

πεξηβάιινλ θαη νη ρξήζηεο πξέπεη λα εθπαηδεχνληαη ζηε ινγηθή θαη ζηε ρξεζηκφηεηα 

ησλ θαλφλσλ. Όπνπ νη ρξήζηεο απνηπγράλνπλ ζηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ 

θπθινθνξίαο επηβάιιεηαη ε ηήξεζή ηνπο, κέζσ ηεο αζηπλφκεπζεο, ζε έλα επίπεδν πνπ 

ε αληηιεπηή πηζαλφηεηα δηαπίζησζεο ησλ παξαβάζεσλ είλαη κεγάιε. 

 Ο ζρεδηαζκφο ησλ νρεκάησλ θαη ηνπ νδηθνχ πεξηβάιινληνο πξέπεη λα γίλεηαη κε βάζε 

ηελ εππάζεηα ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο, θαζψο θαη ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηνπο 

πεξηνξηζκνχο ησλ ρξεζηψλ ηεο νδνχ. 

 Ο νδεγνί δηαθνξνπνηνχληαη ζηηο αληηδξάζεηο ηνπο ζε ζπγθεθξηκέλα ζπκβάληα θαη 

ρξεηάδνληαη πεξηζζφηεξν ρξφλν γηα λα αληαπνθξηζνχλ φηαλ νη απνθάζεηο είλαη 

ζχλζεηεο ή ζε κε αλακελφκελα ζπκβάληα. Αλεκπφδηζηεο γξακκέο νξαηφηεηαο θαη 

επαξθείο απνζηάζεηο νξαηφηεηαο γηα απφθαζε παξέρνπλ θάπνηα πεξηζψξηα ιάζνπο.  

Η δηαρείξηζε ηεο ζπζρέηηζεο κεηαμχ ηαρχηεηαο, ζρεδηαζκνχ ηεο νδνχ θαη αζθάιεηαο ηνπ 

νρήκαηνο είλαη θεληξηθή ζηελ πξνζέγγηζε ηνπ αζθαινχο ζπζηήκαηνο. Ο Έιεγρνο Οδηθήο 

Αζθάιεηαο σο κέηξν νδηθήο αζθάιεηαο πξνιεπηηθνχ ραξαθηήξα απνηειεί αλαπφζπαζην 

κέξνο ηεο πξνζέγγηζεο ηνπ αζθαινχο ζπζηήκαηνο.   
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ην πιαίζην ηεο πξνζέγγηζεο ηνπ αζθαινχο ζπζηήκαηνο πξνβιέπνληαη αζθαιείο 

ηαρχηεηεο κε βάζε ηηο αληνρέο ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο. πγθεθξηκέλα, γηα κεγάιεο 

πηζαλφηεηεο επηβίσζεο πεδνχ ζε πεξηπηψζεηο ζχγθξνπζεο κε θηλνχκελν φρεκα θαζψο θαη 

επηβίσζεο ησλ νδεγψλ ή επηβαηψλ ζηηο πεξηπηψζεηο κεησπηθήο θαη πιεπξηθήο 

ζχγθξνπζεο νρεκάησλ, νη ηαρχηεηεο πνπ έρνπλ πξνηαζεί θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 6.2. 

 

Πίνακαρ 6.2: Πξνηεηλόκελεο αζθαιείο ηαρύηεηεο (SWOV, 2006), (ΔΜΠ, 2011) 

Σύπνη νδνύ ζε ζπλδπαζκό κε ηνπο ρξήζηεο  
ηεο νδνύ 

Αζθαιείο ηαρύηεηεο 
(km/h) 

Οδνί κε πηζαλή εκπινθή κεηαμχ νρήκαηνο θαη  
κε πξνζηαηεπφκελσλ ρξεζηψλ ηεο νδνχ 

30 

Ιζφπεδνη θφκβνη κε πηζαλή πιεπξηθή εκπινθή κεηαμχ 
νρεκάησλ 

50 

Οδνί κε πηζαλή κεησπηθή εκπινθή κεηαμχ νρεκάησλ 70 

Οδνί ρσξίο πηζαλέο κεησπηθέο ή πιεπξηθέο εκπινθέο 
κεηαμχ νρεκάησλ 

100 

 

Έρεη αλαγλσξηζζεί (OECD/ ITF, 2006) φηη ε δηαρείξηζε ηαρπηήησλ είλαη θεληξηθφ ζηνηρείν 

ησλ ζηξαηεγηθψλ νδηθήο αζθάιεηαο κε ζηφρν ηηο θαηάιιειεο ηαρχηεηεο. ε ζρέζε κε ηηο 

αζθαιείο ηαρχηεηεο έρνπλ επηζεκαλζεί ηα εμήο (AUSTROADS, 2009):  

 Σαρχηεηεο πνπ ππεξβαίλνπλ ηα 5km/h άλσ ηεο κέζεο ηαρχηεηαο ζε αζηηθέο πεξηνρέο 

θαη ηα 10km/h άλσ ηεο κέζεο ηαρχηεηαο ζε ππεξαζηηθέο πεξηνρέο δηπιαζηάδνπλ ηνλ 

θίλδπλν αηπρήκαηνο. 

 Μεηψζεηο ηεο ηάμεο ηνπ 1 έσο 2% ζηε κέζε ηαρχηεηα έρνπλ σο απνηέιεζκα ζεκαληηθά 

κεγαιχηεξεο κεηψζεηο ζε ζαλάηνπο θαη ζνβαξνχο ηξαπκαηηζκνχο. 

 Οη πηζαλφηεηεο επηβίσζεο ζε αηχρεκα κεηψλνληαη ζεκαληηθά πάλσ απφ ζπγθεθξηκέλεο 

ηηκέο ηαρπηήησλ, αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηνπ αηπρήκαηνο: 

 ζχγθξνπζε νρήκαηνο κε πεδφ: 20 έσο 30km/h 

 ζχγθξνπζε νρήκαηνο κε κνηνζπθιεηηζηή: 20 έσο 30 km/h 

 πιεπξηθή ζχγθξνπζε νρήκαηνο ζε ζηχιν ή δέλδξν: 30 έσο 40 km/h 

 πιεπξηθή ζχγθξνπζε κεηαμχ νρεκάησλ: 50 km/h 

 κεησπηθή ζχγθξνπζε κεηαμχ νρεκάησλ: 70 km/h.   

Λακβάλνληαο ππφςε ηελ αληνρή ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο, θαη ζην πιαίζην δηαρείξηζεο 

ηαρπηήησλ έρνπλ δηαηππσζεί νη γεληθέο θαηεπζχλζεηο ζρεδηαζκνχ γηα ηελ επίηεπμε 

αζθαιέζηεξσλ ηαρπηήησλ:  
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 Οη αξρέο ηεο “ελνπνίεζεο” (integration) θαη ηνπ “δηαρσξηζκνχ” (separation) (απφ ην 

Όξακα Μεδέλ ηεο νπεδίαο) κπνξεί λα εθαξκνζηνχλ. Γηα παξάδεηγκα ζε πεξηνρέο κε 

απμεκέλε θπθινθνξία πεδψλ απηνί δελ ζα πξέπεη λα είλαη εθηεζεηκέλνη ζε ηαρχηεηεο 

νρεκάησλ κεγαιχηεξεο απφ ηα 40km/h (πξνηηκεηέν αλψηαην φξην κηθξφηεξν ησλ 

40km/h). Απηφ είλαη δπλαηφλ κε ηνλ δηαρσξηζκφ ησλ πεδψλ απφ ηα νρήκαηα ή κε κείσζε 

ηεο ηαρχηεηαο θπθινθνξίαο κε αλψηαην φξην ηα 40km/h, ελνπνηψληαο ηνπο δηάθνξνπο 

ρξήζηεο.  

 Δπηζεκαίλεηαη φηη ν ζρεδηαζκφο γηα αζθαιείο ηαρχηεηεο είλαη ζε ζπκθσλία κε ηελ έλλνηα 

ηεο αλαγλσξηζηκφηεηαο ζηνλ ζρεδηαζκφ ηεο νδνχ πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ πξνζέγγηζε γηα 

βηψζηκε νδηθή αζθάιεηα. Οη ρξήζηεο δηεπθνιχλνληαη ζηελ αλαγλψξηζε ελφο 

πεξηβάιινληνο ρακειψλ ηαρπηήησλ κε νξηζκέλεο κνξθήο ζήκαλζε ή δηακνξθψζεηο 

ήπηαο θπθινθνξίαο.  

 Δίλαη δπλαηή ε επίηεπμε ρακειφηεξσλ ηαρπηήησλ κέζσ ηεο εθαξκνγήο ρακειφηεξσλ 

νξίσλ ηαρχηεηαο γηα θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ψξα φηαλ ε θπθινθνξία ησλ πεδψλ είλαη ζε 

πςειφηεξα επίπεδα (ζε εκπνξηθέο πεξηνρέο ή θνληά ζε ζρνιεία).  

 ε ηζφπεδνπο θφκβνπο νη επηβαίλνληεο ζε νρήκαηα δελ ζα πξέπεη λα είλαη εθηεζεηκέλνη 

ζε άιια νρήκαηα ζηελ πεξηνρή ηνπ θφκβνπ πνπ ηνπο πιεζηάδνπλ κε ηαρχηεηεο άλσ ησλ 

50km/h. Απηφ ζπλήζσο επηηπγράλεηαη κε δηάθνξνπο ηξφπνπο δηαρείξηζεο ηαρπηήησλ 

φπσο κε ηνπνζέηεζε ζεκαηνδνηψλ, θπθιηθνχο θφκβνπο ζε αζηηθέο πεξηνρέο, θαη 

θαηάιιειε ζήκαλζε ζε ππεξαζηηθέο πεξηνρέο.    

 ε νδνχο κε ελδερφκελν κεησπηθψλ ζπγθξνχζεσλ νη επηβαίλνληεο ζε νρήκαηα δελ ζα 

πξέπεη λα είλαη εθηεζεηκέλνη ζε ηαρχηεηεο πνπ ππεξβαίλνπλ ηα 70km/h ή θαη κηθξφηεξεο 

ζηελ πεξίπησζε θπθινθνξίαο βαξέσλ νρεκάησλ.  

 ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ νη παξφδηνη θίλδπλνη δελ είλαη δπλαηφλ λα απνκαθξπλζνχλ ή δελ 

κπνξεί λα ηνπνζεηεζνχλ ζηεζαία αζθαιείαο, ζα πξέπεη λα εμεηαζζνχλ κηθξφηεξεο 

ηαρχηεηεο. Γηα παξάδεηγκα, ζε νξηζκέλεο Δπξσπατθέο ρψξεο ζηηο νδνχο εληαίνπ 

νδνζηξψκαηνο ρσξίο θεληξηθφ ζηεζαίν αζθαιείαο φπνπ ππάξρεη ην ελδερφκελν 

κεησπηθψλ ζπγθξνχζεσλ, ηίζεληαη φξηα ηαρχηεηαο 70km/h. 

 

6.2 Ο πόλορ ηος ανθπώπινος παπάγονηα ζηην οδική αζθάλεια 

Η θαηαλφεζε ηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ νδεγψλ θαη ηνπ νδηθνχ πεξηβάιινληνο είλαη 

ζεκαληηθή πξνυπφζεζε ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο θαηαζθεπήο ησλ νδψλ κε ηξφπν πνπ 

ειαρηζηνπνηεί ην αλζξψπηλν ιάζνο θαη ζπλεπψο ηα αηπρήκαηα.   

6.2.1 Σν έξγν ηεο νδήγεζεο 

 
Σν έξγν ηεο νδήγεζεο (driving task) εμαξηάηαη απφ ηελ ηθαλφηεηα ησλ νδεγψλ λα 

αληηιακβάλνληαη θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο πιεξνθνξίεο ζσζηά. Οη πιεξνθνξίεο πνπ 
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πξνζιακβάλνπλ θαηά ηελ νδήγεζε ζπγθξίλνληαη κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ήδε θαηέρνπλ. Οη 

απνθάζεηο πνπ παίξλνπλ βαζίδνληαη ζηηο δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο θαη ζηε ζπλέρεηα 

πξαγκαηνπνηνχλ ηηο θαηάιιειεο ελέξγεηεο ειέγρνπ ηνπ νρήκαηφο ηνπο.  

Σν έξγν ηεο νδήγεζεο είλαη έλα πνιχπινθν έξγν κε ηεξαξρηθή δνκή θαη δηαθξίλεηαη ζε 

δηαθνξεηηθέο θαη αιιεινζπζρεηηζκέλεο ελέξγεηεο. Όηαλ απηέο νκαδνπνηεζνχλ θαη 

ηεξαξρεζνχλ ζε θιίκαθεο πνιππινθφηεηαο θαη ζπνπδαηφηεηαο, απφ πιεπξάο αζθάιεηαο, 

δηαθξίλνληαη ηξία επίπεδα ηνπ έξγνπ νδήγεζεο: ην ζηξαηεγηθφ επίπεδν ή επίπεδν 

πινήγεζεο (strategic/ navigational level), ην επίπεδν θαζνδήγεζεο ή ηαθηηθφ επίπεδν ή 

επίπεδν ειηγκψλ (guidance/ tactical/ maneuvering level) θαη ην επίπεδν ειέγρνπ ή 

ιεηηνπξγίαο (control/ operational level). Ο απιφο ρεηξηζκφο ηνπ νρήκαηνο γηα έιεγρν 

θαηεχζπλζεο θαη ηαρχηεηαο είλαη ην βαζηθφ επίπεδν ζηελ θιίκαθα. Η αζθαιήο δηαηήξεζε 

ηεο ηξνρηάο ηνπ νρήκαηνο αθνινπζψληαο ηνλ δξφκν (road following) θαη ζε αληαπφθξηζε κε 

ηηο ζπλζήθεο ηεο νδνχ θαη ηεο θπθινθνξίαο βξίζθνληαη ζην κεζαίν επίπεδν ηεο θιίκαθαο. 

ην πην πνιχπινθν επίπεδν βξίζθνληαη ν πξνγξακκαηηζκφο ηεο κεηαθίλεζεο θαη ε 

αλαδήηεζε πνξείαο (Βαξδάθε & Καλειιαΐδεο, 2011). 

Απηά ηα ηξία επίπεδα δηαρσξίδνληαη κε βάζε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ ηεο 

νδήγεζεο, ην ρξνληθφ πιαίζην πνπ απηφ ρξεηάδεηαη γηα λα νινθιεξσζεί θαη ηηο γλσζηηθέο 

δηαδηθαζίεο πνπ ππεηζέξρνληαη ζηελ επηηέιεζή ηνπ. ηα ζχγρξνλα πξφηππα νδήγεζεο 

δηαθξίλνληαη ηξία επίπεδα ηεο ζπκπεξηθνξάο – επίδνζεο νδήγεζεο (driver behaviour-

performance) πνπ βαζίδνληαη: 

 ην πξψην επίπεδν ζηηο δεμηόηεηεο θαη αληηζηνηρεί ζε απηνκαηνπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο 

(skill-based) 

 ην δεχηεξν επίπεδν ζηνπο θαλόλεο θαη αλαθέξεηαη ζηελ εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ 

θπθινθνξίαο (rule-based) 

 ην ηξίην επίπεδν ζηε γλώζε θαη αληηζηνηρεί ζηε ζπλεηδεηή επίιπζε πξνβιεκάησλ πνπ 

αλαθχπηνπλ ζηελ θπθινθνξία (knowledge-based).  

Έλαο ζπλδπαζκφο ησλ επηπέδσλ ζπκπεξηθνξάο θαη ηνπ έξγνπ νδήγεζεο θαίλεηαη ζηνλ 

Πίλαθα 6.2. 
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Πίνακαρ 6.2: Δλέξγεηεο νδήγεζεο ζηνλ ζπλδπαζκό ησλ πξνηύπσλ ζπκπεξηθνξάο θαη ηνπ έξγνπ 

νδήγεζεο 

Δπίπεδα έξγνπ 

νδήγεζεο  

Δπίπεδα 

επίδνζεο 

νδήγεζεο 

ηξαηεγηθό επίπεδν/ 

επίπεδν πινήγεζεο 

Δπίπεδν ειηγκώλ/ 

ηαθηηθό επίπεδν/ 

επίπεδν θαζνδήγεζεο  

Δπίπεδν 

ειέγρνπ/ επίπεδν 

ιεηηνπξγίαο 

Οδήγεζε κε 

βάζε ηε γλώζε 

Αλαδήηεζε δηαδξνκήο ζε 

κε γλψξηκε πεξηνρή  
Έιεγρνο νιίζζεζεο  

Αξράξηνο ζε 

πξψην κάζεκα 

Οδήγεζε κε 

βάζε ηνπο 

θαλόλεο 

Δπηινγή κεηαμχ 

γλψξηκσλ δηαδξνκψλ  

Πξνζπέξαζε άιισλ 

νρεκάησλ  

Οδήγεζε κε 

νηθείνπ νρήκαηνο  

Οδήγεζε κε 

βάζε ηηο 

δεμηόηεηεο 

Γηαδξνκή πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

θαζεκεξηλή κεηαθίλεζε  

Οδήγεζε ζε νηθείν 

ηζφπεδν θφκβν  

Υεηξηζκφο 

νρήκαηνο ζε 

θακπχιεο 

 

Σν έξγν ηεο νδήγεζεο κπνξεί λα είλαη πνιχπινθν θαη απαηηεηηθφ θαη αξθεηέο κεκνλσκέλεο 

ελέξγεηεο ίζσο ρξεηάδεηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ηαπηφρξνλα κε ηηο απαηηήζεηο γηα νκαιή 

θαη απνδνηηθή επεμεξγαζία θαη ζχλζεζε ησλ πιεξνθνξηψλ. Η νδήγεζε ζπρλά γίλεηαη ζε 

κεγάιεο ηαρχηεηεο, κε πίεζε ρξφλνπ, ζε άγλσζηεο πεξηνρέο θαη ζε κε επλντθέο ζπλζήθεο 

πεξηβάιινληνο. Η νδήγεζε κπνξεί άιιεο θνξέο λα είλαη ηφζν απιή θαη ρσξίο απαηηήζεηο 

πνπ ν νδεγφο λα κελ πξνζέρεη επαξθψο. Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ αζθαιή θαη 

απνδνηηθή νδήγεζε ζε απηφ ην κεγάιν εχξνο ζπλζεθψλ νδήγεζεο είλαη ε αμηνπνίεζε ησλ 

πιεξνθνξηψλ ρσξίο ιάζε.   

Σα ιάζε ηνπ νδεγνχ κπνξεί λα είλαη απνηέιεζκα πνιιψλ παξαγφλησλ νη νπνίνη 

ζπλδένληαη κε ηνλ νδεγφ, ην φρεκα, ηελ νδφ θαη ηελ θπθινθνξία. Μεξηθά ιάζε ζπκβαίλνπλ 

επεηδή ν νδεγφο δελ θαηαλνεί πάληα πνηεο δηθέο ηνπ ελέξγεηεο απαηηνχληαη απφ ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο νδηθέο θαη θπθινθνξηαθέο ζπλζήθεο, επεηδή νη ζπλζήθεο κπνξεί λα νδεγνχλ 

ζε κεγάιν θφξην ελαζρφιεζεο ή έιιεηςε πξνζνρήο θαη επεηδή ν αλεπαξθήο ή 

αλνκνηνγελήο ζρεδηαζκφο ή ε παξνπζίαζε ησλ πιεξνθνξηψλ κπνξεί λα δεκηνπξγεί 

ζχγρπζε. Σα ιάζε κπνξεί επίζεο λα νθείινληαη ζηελ πίεζε ρξφλνπ, ζηελ πνιππινθφηεηα 

ησλ απνθάζεσλ ή ζε ππεξβνιηθφ φγθν πιεξνθνξηψλ. Λάζε ζηα επίπεδα ειέγρνπ θαη 

θαζνδήγεζεο κπνξεί λα νδεγήζνπλ άκεζα ζε αηπρήκαηα. Δπηπιένλ, ηα ιάζε ζην επίπεδν 

πινήγεζεο, έρνληαο σο απνηέιεζκα θαζπζηεξήζεηο, ζπκβάιινπλ ζε κε απνδνηηθή 

ιεηηνπξγία ηεο νδνχ θαη κπνξεί έκκεζα λα νδεγήζνπλ ζε αηπρήκαηα (Βαξδάθε & 

Καλειιαΐδεο, 2011).  
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6.2.2 Σν επίπεδν θαζνδήγεζεο 

Απφ ηα ηξία επίπεδα ζηα νπνία δηαθξίλεηαη ην έξγν νδήγεζεο, ην επίπεδν θαζνδήγεζεο 

είλαη απηφ ζην νπνίν ν ζρεδηαζκφο θαη ε ιεηηνπξγία ησλ νδψλ έρνπλ ηε κεγαιχηεξε 

επίδξαζε. 

Οη απνθάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζέζε ζηε ισξίδα θπθινθνξίαο θαη ηελ νδήγεζε 

αθνινπζψληαο ηελ πνξεία ηεο νδνχ (road following) θαζψο θαη νη θξίζεηο γηα ηνλ έιεγρν ηεο 

θαηεχζπλζεο θαη ηεο ηαρχηεηαο είλαη βαζηθέο ζηελ θαζνδήγεζε ηνπ νρήκαηνο. Οη νδεγνί 

ρξεζηκνπνηνχλ κηα δηαδηθαζία αλάδξαζεο γηα λα αθνινπζήζνπλ ηε ράξαμε (ζε 

νξηδνληηνγξαθία θαη κεθνηνκή) ηαπηφρξνλα κε ηνπο πεξηνξηζκνχο ησλ νδηθψλ θαη 

πεξηβαιινληηθψλ ζπλζεθψλ.    

Οη απνθάζεηο ησλ νδεγψλ ελψ αθνινπζνχλ άιιν φρεκα είλαη πην πνιχπινθεο θαζψο 

αθνξνχλ θαη ζε ηξνπνπνηήζεηο ζηνλ έιεγρν ηεο ηαρχηεηαο. Οη νδεγνί ρξεηάδεηαη ζπλερψο 

λα πξνζαξκφδνπλ ηελ ηαρχηεηά ηνπο ψζηε λα δηαηεξνχλ αζθαιείο ρξνληθνχο 

δηαρσξηζκνχο κεηαμχ ησλ νρεκάησλ. Γηα λα νδεγνχλ κε αζθάιεηα πξέπεη λα αμηνινγνχλ 

ηελ ηαρχηεηα ηνπ πξνπνξεπφκελνπ νρήκαηνο θαζψο θαη ηελ ηαρχηεηα θαη ηε ζέζε άιισλ 

νρεκάησλ ζην θπθινθνξηαθφ ξεχκα θαη ζπλερψο λα αληηιακβάλνληαη, λα αλαγλσξίδνπλ, λα 

εθηηκνχλ θαη λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο αιιαγέο.   

Η απφθαζε ηνπ νδεγνχ γηα έλαξμε, ζπλέρηζε ή νινθιήξσζε ελφο ειηγκνχ πξνζπέξαζεο 

είλαη αθφκε πην ζχλζεηε απφ ηηο πξνεγνχκελεο απνθάζεηο. Οη απνθάζεηο πξνζπέξαζεο 

απαηηνχλ ηξνπνπνίεζε ζηελ νδήγεζε αθνινπζψληαο ηελ πνξεία ηεο νδνχ ή 

αθνινπζψληαο άιια νρήκαηα, θαζψο θαη ηξνπνπνίεζε ζηνλ έιεγρν ηεο ηαρχηεηαο. ηελ 

πξνζπέξαζε νη νδεγνί πξέπεη λα θξίλνπλ ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ νρήκαηφο ηνπο απφ πιεπξάο 

ηαρχηεηαο θαη επηηάρπλζεο, ηελ ηαρχηεηα ηνπ πξνπνξεπφκελνπ νρήκαηνο, ηελ ηαρχηεηα θαη 

ηνλ ξπζκφ πξνζέγγηζεο ηνπ αληηζέησο θηλνχκελνπ νρήκαηνο θαζψο θαη ηελ χπαξμε 

αζθαινχο απνδεθηνχ ρξνληθνχ δηαρσξηζκνχ.   

Άιιεο ελέξγεηεο ζην επίπεδν θαζνδήγεζεο είλαη ε είζνδνο ζην θπθινθνξηαθφ ξεχκα θαη ε 

αληαπφθξηζε ζηα κέζα ειέγρνπ ηεο θπθινθνξίαο. 

6.3 Απσέρ ηηρ Βιώζιμηρ Οδικήρ Αζθάλειαρ  

Η ζηξαηεγηθή ηεο Βηψζηκεο Οδηθήο Αζθάιεηαο ζηελ Οιιαλδία έρεη αλαπηπρζεί κε βάζε 

νξηζκέλεο αξρέο, ην πιαίζην ησλ νπνίσλ παξνπζηάδεηαη παξαθάησ.  

Με δεδνκέλν φηη νη ρξήζηεο ησλ νδψλ θάλνπλ ιάζε, δελ ζπκκνξθψλνληαη πάληα κε ηνπο 

θαλφλεο νδηθήο θπθινθνξίαο θαη είλαη επάισηνη, είλαη βαζηθφ απηά ηα ιάζε λα 

πξνιακβάλνληαη, ψζηε λα απνθεχγεηαη ε δεκηνπξγία ζπλζεθψλ γηα αηπρήκαηα. 

χκθσλα κε ηνλ ζηφρν απηήο ηεο ζηξαηεγηθήο, ην νδηθφ πεξηβάιινλ θαη νη απαηηήζεηο 

νδήγεζεο πνπ επηβάιινληαη απφ απηφ ζα πξέπεη λα πξνζαξκφδνληαη ζην επίπεδν πνπ ε 

πιεηνςεθία ησλ ρξεζηψλ ηεο νδνχ κπνξνχλ λα αληηκεησπίζνπλ, έηζη ψζηε λα 
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πξνιεθζνχλ ζνβαξά αθνχζηα ιάζε. Με ηνλ ηξφπν απηφ νη ρξήζηεο ηεο νδνχ αλαπηχζζνπλ 

ζρεδφλ απηφκαηα κηα θαηάιιειε, επηζπκεηή γηα ηνλ ππεχζπλν ηνπ ζρεδηαζκνχ, 

ζπκπεξηθνξά νδήγεζεο: ν ρξήζηεο ηεο νδνχ γλσξίδεη ηη ζα αληηκεησπίζεη, δελ 

αηθληδηάδεηαη θαη πηζαλά ιάζε ηνπ κπνξεί λα απνξξνθεζνχλ απφ έλα ζπγρσξεηηθφ νδηθφ 

πεξηβάιινλ. Δπηπιένλ, δεκηνπξγείηαη έλα κε-πξφζθνξν πεξηβάιινλ γηα ηελ εθδήισζε 

εθνχζησλ ή αθνχζησλ παξαβηάζεσλ ησλ θαλφλσλ νδηθήο θπθινθνξίαο.  Όζνλ αθνξά ζηελ 

παξαβίαζε ησλ θαλφλσλ πξηλ ηελ νπζηαζηηθή έληαμε ζηελ θπθινθνξία (φπσο θαηαλάισζε 

αιθνφι ή κε θαηνρή άδεηαο νδήγεζεο), ε απαγφξεπζε ηεο δπλαηφηεηαο νδήγεζεο 

εληάζζεηαη ζην πιαίζην ηεο βηψζηκεο αζθαινχο θπθινθνξίαο. 

Οη ρξήζηεο ηεο νδνχ πξέπεη λα είλαη θαιά πιεξνθνξεκέλνη θαη έκπεηξνη γηα λα 

ζπκκεηέρνπλ κε αζθάιεηα ζηελ θπθινθνξία. Όηαλ ε ηθαλφηεηα νδήγεζεο δελ είλαη επαξθήο 

γηα ηηο απαηηήζεηο ηεο νδήγεζεο, ε ζπκπεξηθνξά ηνπο ρξεηάδεηαη λα ππνζηεξηρζεί κε 

εμεηδηθεπκέλα κέηξα. Δίλαη νπζηψδεο λα έρνπλ νη ρξήζηεο επίγλσζε ηεο θαηάζηαζήο ηνπο 

(επνκέλσο θαη ηεο ηθαλφηεηάο ηνπο λα νδεγνχλ κε αζθάιεηα) θαη λα πάξνπλ ζσζηέο 

απνθάζεηο  γηα λα απνθεπρζεί κηα πηζαλή ζχγθξνπζε. Καζψο ππάξρνπλ δηαθνξνπνηήζεηο 

ζηελ ηθαλφηεηα νδήγεζεο κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ, ζα πξέπεη νη πην έκπεηξνη ρξήζηεο λα 

ζπκπεξηθέξνληαη ζπλεηδεηά κε αζθάιεηα ζηνπο ιηγφηεξν έκπεηξνπο. ηελ θπθινθνξία, πνπ 

είλαη νπζηαζηηθά έλα θνηλσληθφ ζχζηεκα, έλαο ζπγρσξεηηθφο ηξφπνο νδήγεζεο είλαη 

δπλαηφλ λα απνξξνθήζεη ηελ πξφθιεζε ζπγθξνχζεσλ ιφγσ ζπκπεξηθνξάο άιισλ 

ρξεζηψλ ηεο νδνχ.   

ηελ νδηθή θπθινθνξία, ζα πξέπεη λα πξνζηαηεπζεί ην αλζξψπηλν ζψκα, ιφγσ ηεο 

εππάζεηάο ηνπ, κε δηάθνξα κέζα γηα ηελ απνξξφθεζε ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο πνπ 

αλαπηχζζεηαη ζε κηα ζχγθξνπζε. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, νη κάδεο ησλ νρεκάησλ πνπ 

θηλνχληαη ζηνλ ίδην ρψξν πξέπεη λα είλαη ζπκβαηέο. Δάλ απηφ δελ είλαη δπλαηφλ, νη 

ηαρχηεηεο πξέπεη λα κεηψλνληαη. Απηφ ην ζχζηεκα εληάζζεηαη ζε κηα ιεηηνπξγηθή ηεξάξρεζε 

ησλ νδψλ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ζην έλα άθξν βξίζθεηαη ε θπθινθνξία κε κεγάιεο 

ηαρχηεηεο θαη ζην άιιν άθξν ε πξφζβαζε ζε πεξηνρέο θαηνηθίαο. Μεηαμχ ησλ δχν άθξσλ ε 

θπθινθνξία πξέπεη λα θαζνδεγείηαη κε ζσζηφ θαη αζθαιή ηξφπν. Με απηή ηελ νπηηθή ηεο 

βηψζηκεο νδηθήο αζθάιεηαο έρνπλ αλαπηπρζεί πέληε βαζηθέο αξρέο πνπ θαίλνληαη ζηνλ 

Πίλαθα 6.3.  
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Πίνακαρ 6.3: Αξρέο γηα ηελ επίηεπμε Βηώζηκεο Οδηθήο Αζθάιεηαο (SWOV, 2006) 

Αξρή νδηθήο αζθάιεηαο πλνπηηθή πεξηγξαθή 

Μηα κφλν θαζνξηζηηθή ιεηηνπξγία 

ζε θάζε νδφ 

Αλεκπφδηζηε ξνή θπθινθνξίαο ή ζπιινγή/  

θαηαλνκή θπθινθνξίαο ή πξφζβαζε ζε έλα 

ηεξαξρηθά δνκεκέλν δίθηπν 

Οκνηνγέλεηα ζηε κάδα, ζηελ 

ηαρχηεηα θαη ζηελ θαηεχζπλζε 

Δλαξκφληζε ησλ καδψλ, ησλ ηαρπηήησλ θαη ησλ 

θαηεπζχλζεσλ ησλ νρεκάησλ πνπ θηλνχληαη ζηελ 

νδφ ζε κέηξηεο ή κεγάιεο ηαρχηεηεο 

Πξνβιεςηκφηεηα ηεο πνξείαο ηεο 

νδνχ θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ 

ρξεζηψλ ηεο, κέζσ 

αλαγλσξίζηκνπ ζρεδηαζκνχ 

Οκνηνγέλεηα ζηνλ ζρεδηαζκφ ηεο νδνχ ψζηε ην 

νδηθφ πεξηβάιινλ θαη ε ζπκπεξηθνξά ησλ 

ρξεζηψλ ηεο νδνχ λα αληηζηνηρνχλ ζηηο 

πξνζδνθίεο ηνπ ρξήζηε 

πγρσξεηηθφ νδηθφ πεξηβάιινλ θαη 

ζπγρσξεηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ 

ρξεζηψλ ηεο νδνχ 

Πεξηνξηζκφο ησλ επηπηψζεσλ ησλ ζπγθξνχζεσλ, 

κέζσ αλάπηπμεο «ζπγρσξεηηθνχ» νδηθνχ πεξηβάι-

ινληνο θαη θνηλσληθήο «ζπγρσξεηηθφηεηαο» 

Οη ρξήζηεο ηεο νδνχ έρνπλ 

επίγλσζε ηεο θαηάζηαζήο ηνπο θαη 

ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο 

Ιθαλφηεηα ηνπ ρξήζηε γηα απηναμηνιφγεζε ησλ 

ηθαλνηήησλ ηνπ ζε θάζε ρξνληθή ζηηγκή 

 

Η πξνζέγγηζε ηνπ αζθαινχο ζπζηήκαηνο ζέηεη ηηο εμήο απαηηήζεηο ζρεηηθά κε ην νδηθφ θαη 

θπθινθνξηαθφ πεξηβάιινλ: 

 ρεδηαζκφο, θαηαζθεπή θαη ζπληήξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο νδηθήο θπθινθνξίαο (νδνί, 

νρήκαηα θαη ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο) έηζη ψζηε νη δπλάκεηο πνπ αζθνχληαη ζην 

αλζξψπηλν ζψκα θαη πνπ αλαπηχζζνληαη ζε ζπγθξνχζεηο λα είλαη γεληθά κηθξφηεξεο 

απφ απηέο πνπ έρνπλ σο απνηέιεζκα ζάλαην ή ζνβαξφ ηξαπκαηηζκφ.   

 Βειηίσζε ησλ νδψλ θαη ηνπ παξφδηνπ ρψξνπ έηζη ψζηε λα ειαρηζηνπνηείηαη ν θίλδπλνο 

αηπρεκάησλ θαη λα ειαρηζηνπνηνχληαη νη βιάβεο. ηα ζρεηηθά κέηξα γηα ηηο νδνχο 

πςειψλ ηαρπηήησλ πεξηιακβάλνληαη ν δηαρσξηζκφο ηεο θπθινθνξίαο, ν ζρεδηαζκφο 

γηα «ζπγρσξεηηθφ» παξφδην ρψξν θαη ε παξνρή ζηνλ νδεγφ ζαθνχο θαζνδήγεζεο. 

ηηο πεξηνρέο κε κεγάιν αξηζκφ επάισησλ ρξεζηψλ ή νπζηαζηηθνχ θηλδχλνπ 

ζπγθξνχζεσλ, ε δηαρείξηζε ηαρπηήησλ ζε ζπλδπαζκφ κε επεκβάζεηο ζηελ νδφ θαη 

ζηνλ παξφδην ρψξν απνηειεί βαζηθή ζηξαηεγηθή γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ αηπρεκάησλ. 

Σν κέηξν ηνπ Διέγρνπ Οδηθήο Αζθάιεηαο εληάζζεηαη ζηελ πξνζέγγηζε ηνπ αζθαινχο 

ζπζηήκαηνο θαζψο ε εθαξκνγή ηνπ έρεη ζηφρν ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ απνκάθξπλζε ή 
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αληηκεηψπηζε ζηνηρείσλ ηεο νδνχ πνπ κπνξεί λα ζπκβάινπλ ζηελ πξφθιεζε αηπρήκαηνο.   

6.4 Σσεδιαζμόρ ηηρ οδού λαμβάνονηαρ ςπότη ηιρ ανάγκερ ηυν σπηζηών ηηρ 

Ωο θξίζηκα ζηνηρεία ζηελ αλάπηπμε θαη ζπληήξεζε ελφο αζθαινχο νδηθνχ πεξηβάιινληνο 

επηζεκαίλνληαη ηα εμήο: 

Οη νδεγνί θαη νη άιινη ρξήζηεο ηεο νδνχ πξέπεη λα αληηιακβάλνληαη θαη λα επεμεξγάδνληαη 

ηηο πιεξνθνξίεο, λα ιακβάλνπλ απνθάζεηο, λα ελεξγνχλ, λα ειέγρνπλ θαη λα 

παξαθνινπζνχλ εληφο ησλ δηαηηζέκελσλ ρξνληθψλ πεξηνξηζκψλ. Η άλεηε θαη αζθαιήο 

νδήγεζε επηηπγράλεηαη φηαλ ν ρξήζηεο ηεο νδνχ ιεηηνπξγεί πνιχ θάησ απφ έλαλ αγρψδε 

ξπζκφ επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ θαη ιήςεο απφθαζεο θαη πάλσ απφ έλα ειάρηζην 

επίπεδν εγξήγνξζεο. 

Γηα λα είλαη αζθαιέο ην νδηθφ πεξηβάιινλ ζα πξέπεη: 

 λα είλαη ζπγρσξεηηθφ θαη λα ζρεδηάδεηαη έηζη ψζηε λα απνηξέπνληαη απψιεηεο δσήο ή 

ζνβαξνί ηξαπκαηηζκνί φηαλ ζπκβαίλεη έλα αηχρεκα 

 λα πξνεηδνπνηεί ηνλ νδεγφ γηα ππνζρεδηαζκέλα ζηνηρεία ή γηα αζπλήζηζηα 

ραξαθηεξηζηηθά 

 λα πιεξνθνξεί ηνλ νδεγφ γηα ηηο ζπλζήθεο πνπ ζα ζπλαληήζεη ζηελ πνξεία ηνπ 

 λα θαζνδεγεί ηνλ νδεγφ 

 λα ειέγρεη ηε δηέιεπζε ηνπ νδεγνχ απφ ζέζεηο ή ηκήκαηα εκπινθψλ 

 λα ιακβάλεη ππφςε ηα πηζαλά ιάζε ηνπ νδεγνχ ή ηε κε θαηάιιειε ζπκπεξηθνξά ηνπ. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη παξφκνηεο θαηαζηάζεηο ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη κε παξφκνην 

ηξφπν θαη λα απνθεχγνληαη ε κε επαξθήο, ε κε θαηάιιειε θαη ε ππεξβνιηθή αληηκεηψπηζε. 

Θα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη βέιηηζηεο ηηκέο γηα ηα ζηνηρεία ζρεδηαζκνχ φζν ην δπλαηφλ 

ζπρλφηεξα, θαη ζχκθσλα κε ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ επηθξαηνχλ (π.ρ. ην εδαθηθφ 

αλάγιπθν). Θα πξέπεη λα δίλεηαη έγθαηξε πιεξνθφξεζε θαη πξνεηδνπνίεζε γηα ελίζρπζε 

ηεο αληίιεςεο ηεο νξηνζέηεζεο ηεο νδνχ. Θα πξέπεη λα απνθεχγεηαη ε αχμεζε ηνπ 

γλσζηηθνχ θφξηνπ ελαζρφιεζεο ηνπ νδεγνχ (π.ρ. απφ ππεξβνιηθή ζήκαλζε, 

αληηθξνπφκελα κελχκαηα ή έιιεηςε ζαθνχο νξηνζέηεζεο ηεο νδνχ). 

πλεπψο, ζε έλα αζθαιέο νδηθφ πεξηβάιινλ:  

 ζπγρσξείηαη ην αλζξψπηλν ιάζνο θαη δελ «ηηκσξνχληαη» νη ρξήζηεο ηεο νδνχ κε 

απψιεηα δσήο ή ζνβαξφ ηξαπκαηηζκφ φηαλ, αλαπφθεπθηα, θάλνπλ ιάζε 

 ν ζρεδηαζκφο ηεο νδνχ θαη ν έιεγρνο ηεο θπθινθνξίαο δελ «αηθληδηάδεη» ηνλ νδεγφ 

 ν ξπζκφο παξνρήο πιεξνθνξηψλ είλαη ειεγρφκελνο 

 παξέρνληαη επαλαιακβαλφκελεο πιεξνθνξίεο, φπνπ θαη φηαλ ζα πξέπεη λα 
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επηζεκαίλνληαη θίλδπλνη.    

Η αζθάιεηα επεξεάδεηαη απφ κηα ζχλζεηε αιιειεπίδξαζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο νδνχ θαη ε 

απζηεξή ηήξεζε ησλ Πξνδηαγξαθψλ ζρεδηαζκνχ δελ έρεη πάληα σο απνηέιεζκα ηνλ 

αζθαιέζηεξν δπλαηφ ζρεδηαζκφ.  

Ο ζρεδηαζκφο ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο φισλ ησλ ρξεζηψλ ηεο νδνχ. 

Ιδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δίλεηαη ζε δεηήκαηα αζθάιεηαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα βαξέα 

νρήκαηα (θνξηεγά, ιεσθνξεία), ελψ ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε θαη νη ηδηαίηεξεο 

αλάγθεο ησλ επάισησλ νκάδσλ - ειηθησκέλσλ νδεγψλ, πνδειαηψλ, πεδψλ, 

κνηνζπθιεηηζηψλ θ.ιπ.   

εκαληηθά δεηήκαηα γηα ηνπο πνδειάηεο είλαη ε ζπλδεζηκφηεηα ησλ δηαδξνκψλ θαη ε νκαιή 

επηθάλεηα θχιηζεο. Γχν ζεκαληηθά δεηήκαηα γηα ηνπο κνηνζπθιεηηζηέο είλαη ε νκαιή 

επηθάλεηα θχιηζεο θαη ν πιεπξηθφο ρψξνο ρσξίο ζηελψζεηο. 

6.4.1 ρεδηαζκφο ιακβάλνληαο ππφςε ηηο αλάγθεο ησλ ειηθησκέλσλ ρξεζηψλ ηεο 

νδνχ 

Οη ειηθησκέλνη νδεγνί έρνπλ απμεκέλε ζπκκεηνρή ζε αηπρήκαηα κε ζνβαξνχο 

ηξαπκαηηζκνχο ή απψιεηεο δσήο. Οη δείθηεο ησλ αηπρεκάησλ ηνπο αλακέλεηαη λα απμεζνχλ 

πεξαηηέξσ κε ηελ πξνβιεπφκελε αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ ειηθησκέλσλ πξνζψπσλ ζηνλ 

πιεζπζκφ. Με ηελ αχμεζε ηεο ειηθίαο, πνιιέο ιεηηνπξγηθέο ηθαλφηεηεο εμαζζελνχλ θαη 

εκθαλίδνληαη ζπρλφηεξα δεηήκαηα πγείαο. Σα αηπρήκαηα ησλ ειηθησκέλσλ νδεγψλ 

δηαθέξνπλ απφ απηά ησλ λεφηεξσλ. 

Η εμαζζέλεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ φξαζεο κε ηελ ειηθία, φπσο ε νπηηθή επαηζζεζία θαζψο θαη 

ε εκθάληζε θαηαξξάθηε, έρεη σο απνηέιεζκα ηε κεγάιε δπζθνιία ησλ ειηθησκέλσλ λα 

δηαβάζνπλ ζήκαηα, λα δνπλ ηα θξάζπεδα θαη λα αληρλεχζνπλ ηνπο άιινπο ρξήζηεο ηεο 

νδνχ. Σα πξνβιήκαηα κλήκεο θαη νη κεησκέλεο ηθαλφηεηεο λνεηηθήο επεμεξγαζίαο 

πιεξνθνξηψλ κεηψλνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα αληαπεμέιζνπλ ζε δχζθνιεο θαηαζηάζεηο (π.ρ. ζε 

πνιχπινθνπο ειηγκνχο ζε κεγάιεο επηθάλεηαο ηζφπεδνπο θφκβνπο κε κεησκέλε νξαηφηεηα 

θαη πςειφ θπθινθνξηαθφ θφξην, επηινγή αζθαινχο ρξνληθνχ δηαρσξηζκνχ γηα αζθαιή 

δηάζρηζε νδνχ εληαίνπ νδνζηξψκαηνο κε δχν ισξίδεο απφ ειηθησκέλνπο πεδνχο θ.ιπ.). 

Τπάξρεη έλαο αξηζκφο ραξαθηεξηζηηθψλ ζρεδηαζκνχ ηεο νδνχ πνπ κπνξεί λα πεξηνξίζεη 

κεξηθά απφ ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ειηθησκέλνη ρξήζηεο ηεο νδνχ 

(AUSTROADS, 2009). ε απηά πεξηιακβάλνληαη:  

 Πξφβιεςε γηα ζεκαηνδφηεζε κε θάζεηο αξηζηεξήο ζηξνθήο πνπ εμαιείθεη ηελ 

απαίηεζε επηινγήο αζθαιψλ ρξνληθψλ δηαρσξηζκψλ θαη βειηηψλεη ηελ αζθάιεηα φισλ 

ησλ ρξεζηψλ ηεο νδνχ. 

 Δπαξθήο ηνπνζέηεζε, κέγεζνο, ζπληήξεζε θαη επαλάιεςε ησλ ζεκάησλ πνπ 

βνεζνχλ ζηελ έγθαηξε αλαγλψξηζε ηεο χπαξμεο ελφο θφκβνπ θαη ζηε ιήςε ησλ 
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θαηάιιεισλ απνθάζεσλ. 

 Βειηησκέλα κέηξα θαηάιιειεο δηακφξθσζεο ζε πεξηνρέο κε απμεκέλε θπθινθνξία 

πεδψλ κπνξεί λα απινπνηήζνπλ ηε δηάζρηζε ηνπ νδνζηξψκαηνο. 

6.4.2 ρεδηαζκφο ιακβάλνληαο ππφςε ηηο αλάγθεο ησλ πεδψλ 

ηηο αζηηθέο πεξηνρέο νη πεδνί είλαη νη βαζηθνί ρξήζηεο ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ. Ο ζρεδηαζκφο 

πξέπεη λα θαιχπηεη ηηο αλάγθεο γηα νξαηφηεηα, θαηάιιειεο ζέζεηο γηα δηάζρηζε ηνπ 

νδνζηξψκαηνο, θεληξηθέο λεζίδεο θαη λεζίδεο πεδψλ. Σα παηδηά, θαζψο έρνπλ κηθξφηεξν 

χςνο, γίλνληαη πην δχζθνια αληηιεπηά, ιφγσ νπηηθψλ εκπνδίσλ φπσο νη δηακνξθψζεηο 

ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν, ηα ζηαζκεπκέλα νρήκαηα ή ν παξφδηνο εμνπιηζκφο. ηνλ 

ζρεδηαζκφ ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε φηη νη ειηθησκέλνη πεδνί ρξεηάδνληαη 

πεξηζζφηεξν ρξφλν γηα λα δηαζρίζνπλ ηελ νδφ θαη έρνπλ κεησκέλε ηθαλφηεηα λα 

αληηιεθζνχλ ηελ παξνπζία ή ηελ ηαρχηεηα ηεο θπθινθνξίαο. Οη πην ζπλεζηζκέλνη 

παξάγνληεο θηλδχλνπ είλαη (AUSTROADS, 2009): 

 δηάδξνκνη γηα πεδνχο φπνπ νη θηλήζεηο ηνπο πεξηνξίδνληαη ιφγσ εκπνδίσλ απφ ηνλ 

κφληκν ή πξνζσξηλφ παξφδην εμνπιηζκφ, φπσο δηαθεκηζηηθέο πηλαθίδεο, θαζίζκαηα, 

θάδνη, πξνζήθεο εκπνξεπκάησλ θ.ιπ. 

 δηακνξθψζεηο γηα πεδνχο κε πξνζβάζηκεο ή επηθίλδπλεο γηα ρξήζε απφ άηνκα κε 

θηλεηηθέο δπζθνιίεο 

 αλεπαξθείο πξνβιέςεηο θαη αλεπαξθήο εμνπιηζκφο αζθαιείαο ζε ζέζεηο εθηέιεζεο 

εξγαζηψλ  

 νδνί ζε πεξηνρέο θαηνηθίαο ρσξίο πξφβιεςε δηαδξφκσλ γηα πεδνχο (φπνπ επηρεηξείηαη 

ε δηακφξθσζε “πξάζηλσλ” δσλψλ) κε απνηέιεζκα νη πεδνί λα εθηίζεληαη ζηελ 

θπθινθνξία   

 κε επαξθήο ρξφλνο ζηνπο ζεκαηνδφηεο γηα ηε δηάζρηζε ηεο νδνχ απφ ειηθησκέλνπο 

πεδνχο. 

6.4.3 ρεδηαζκφο ιακβάλνληαο ππφςε ηηο αλάγθεο ησλ κνηνζπθιεηηζηψλ 

ηα ζηνηρεία ηεο νδνχ πνπ απνηεινχλ παξάγνληεο θηλδχλνπ γηα ηνπο κνηνζπθιεηηζηέο 

πεξηιακβάλνληαη (AUSTROADS, 2009): 

 αιιαγέο ζηελ πθή ή θαη ζηε κνξθή ηεο επηθάλεηαο ηνπ νδoζηξψκαηνο ζε πεξηνρέο 

πέδεζεο 

 ραιαξά πιηθά ή αιιαγέο ζηελ πθή θαη ζηε κνξθή ηεο επηθάλεηαο ηνπ νδνζηξψκαηνο ζε 

θακπχιεο ή ζε γσλίεο 

 πςνκεηξηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ επηθαλεηψλ ηεο ισξίδαο θπθινθνξίαο θαη ηνπ 

εξείζκαηνο 
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 έιιεηςε πξνεηδνπνίεζεο φπνπ ππάξρνπλ ηνπηθέο επηζθεπέο ή άιιεο, κε 

αλακελφκελεο, αιιαγέο ζηελ θαηάζηαζε ηεο επηθάλεηαο ηεο νδνχ 

 δηαθνξέο ζηνπο ζπληειεζηέο ηξηβήο κεηαμχ ηεο δηαγξάκκηζεο θαη ηεο γεηηνληθήο 

επηθάλεηαο ηνπ νδνζηξψκαηνο 

 κεησκέλε αληηνιηζζεξφηεηα ζε ζέζεηο πνπ απαηηείηαη πέδεζε ή πξαγκαηνπνίεζε 

ειηγκψλ 

 πεξηνξηζκέλν κήθνο νξαηφηεηαο 

 κεηαιιηθέο πιάθεο ηνπνζεηεκέλεο γηα θάιπςε εθζθαθήο 

 πεξηνρέο κε ηζρπξνχο αλέκνπο φπνπ κπνξεί λα απαηηείηαη πξνεηδνπνίεζε 

 πξνβιήκαηα ζηα ζπζηήκαηα απνρέηεπζεο θαη απνζηξάγγηζεο ηεο νδνχ  

 ζθξαγηζηηθά ξσγκψλ πνπ είλαη νιηζζεξά, ηδηαίηεξα ζε βξεγκέλν νδφζηξσκα 

 ρξσκαηηζκφο ησλ θξαζπέδσλ πνπ κπνξεί λα ζπγρέεηαη κε ην νδφζηξσκα, ηδηαίηεξα ζε 

λεζίδεο ή πξνεμνρέο.    

6.5 Σηοισεία ζσεδιαζμού ηυν οδών  

6.5.1 Σαρχηεηα κειέηεο  

Η ηαρχηεηα κειέηεο ζα πξέπεη λα είλαη ζπκβαηή κε ηνπο ζθνπνχο ηνπ έξγνπ θαη θαηάιιειε 

γηα ηηο παξφδηεο ρξήζεηο θαη ηε κνξθή ηνπ εδάθνπο. Δάλ ε νδφο βξίζθεηαη ζε νξεηλφ 

έδαθνο θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ απμεκέλε ειηθηφηεηα θαη γεληθά δπζκελή γεσκεηξηθά 

ραξαθηεξηζηηθά, ζα πξέπεη νη νδεγνί λα έρνπλ ζπλερή επίγλσζε γηα απηφ. Γηα παξάδεηγκα 

ε ράξαμε δελ ζα πξέπεη λα έρεη κεγάινπ κήθνπο επζπγξακκίεο ή λα είλαη ηέηνηα ψζηε λα 

αλαπηχζζνληαη πνιχ πςειέο ηαρχηεηεο ζε κεγάιεο θαηά κήθνο θιίζεηο.     

6.5.2 Πιαίζην ζρεδηαζκνχ 

Ο αζθαιήο ζρεδηαζκφο είλαη δηαθνξεηηθφο ζε θχξηεο θαη δεπηεξεχνπζεο νδνχο. Μηθξνχ 

πιάηνπο ηκήκαηα ή ζέζεηο ρακειψλ ηαρπηήησλ είλαη πξνηηκφηεξν λα πξνβιέπνληαη ζε 

δεπηεξεχνπζεο νδνχο γηα επηβξάδπλζε ηεο θπθινθνξίαο θαη βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο. ηηο 

θχξηεο νδνχο νη ζέζεηο ζηέλσζεο κπνξεί λα γίλνπλ επηθίλδπλεο ζέζεηο. Ο ζθνπφο ηεο νδνχ 

ζα πξέπεη λα είλαη ζαθήο ζηνπο ρξήζηεο ηεο θαη λα κελ δίλνληαη  αληηθξνπφκελα κελχκαηα. 

Μηα θαηάιιειε θαη αμηφπηζηε ηεξάξρεζε ησλ νδψλ είλαη αλαγθαία πξνυπφζεζε ελφο 

αζθαινχο νδηθνχ δηθηχνπ. 

6.5.3 Οξηδνληηνγξαθία θαη κεθνηνκή 

Η ζπρλφηεηα ησλ αηπρεκάησλ απμάλεη ζηα θπξηψκαηα θαη ζηα θνηιψκαηα θαζψο θαη κε ηελ 

αχμεζε ηνπ βαζκνχ θακππιφηεηαο ζηηο θακπχιεο ηεο νξηδνληηνγξαθίαο. ηελ πξνζπάζεηα 
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ηεο πξνζαξκνγήο ηεο ράξαμεο ζηε κνξθή ηνπ εδάθνπο, έλα θχξησκα είλαη πηζαλφ λα 

απνθξχςεη κηα θακπχιε νξηδνληηνγξαθίαο, ελψ ζα πξέπεη λα απνθεχγεηαη ν ζπλδπαζκφο 

κε θχξησκα ή θνίισκα, κηαο θακπχιεο ηεο νξηδνληηνγξαθίαο κε ηελ ειάρηζηε επηηξεπφκελε 

αθηίλα. 

6.5.4 Ιζφπεδνη θφκβνη 

Η δηακφξθσζε ηνπ θφκβνπ θαη ε δηάηαμε ησλ κέζσλ ειέγρνπ ζα πξέπεη λα είλαη απιή θαη 

εκθαλήο ζηνπο νδεγνχο πνπ ηνλ πξνζεγγίδνπλ. Η πξνηεξαηφηεηα γηα ηελ θαηεπζείαλ 

θαηεχζπλζε ηεο θπθινθνξίαο είλαη ε αλακελφκελε θαη ζε πεξίπησζε ζρεηηθήο 

ηξνπνπνίεζεο κπνξεί λα απαηηεζνχλ πξφζζεηα κέζα νπηηθήο ελίζρπζεο. Η νξαηφηεηα 

πξέπεη λα είλαη επαξθήο γηα ηα πξνζεγγίδνληα νρήκαηα ελψ δελ πξέπεη λα παξαβιέπνληαη 

νη απαηηήζεηο νξαηφηεηαο κε ηε δηθαηνινγία φηη πξνβιέπεηαη ζήκαλζε ππνρξεσηηθήο 

δηαθνπήο πνξείαο (STOP). Θα πξέπεη λα πξνβιέπεηαη επαξθήο νξαηφηεηα γηα ηα ζηνηρεία 

ειέγρνπ θπθινθνξίαο, ζηηο ζέζεηο θπξησκάησλ θαη νξηδνληηνγξαθηθψλ θακπχισλ, ελψ νη 

νδεγνί ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ειεχζεξεο γξακκέο φξαζεο θαη λα δηαθξίλνπλ ηηο 

δηαγξακκίζεηο θαη ηα άιια κέζα ζήκαλζεο γηα λα ιακβάλνπλ απνθάζεηο θαη λα 

θαζνδεγνχληαη ζηε ζσζηή ζέζε γηα ηνπο ειηγκνχο πνπ ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηήζνπλ 

ζηε ζπλέρεηα. Οη θφκβνη ζρήκαηνο Τ θαζψο θαη θφκβνη κε νμείεο γσλίεο ησλ ζθειψλ ζα 

πξέπεη λα απνθεχγνληαη θαζψο πεξηνξίδνπλ ηελ νξαηφηεηα εκπξφο θαη πιεπξηθά. Οη 

θφκβνη ζην εζσηεξηθφ ησλ θακπχισλ νξηδνληηνγξαθίαο πξέπεη λα απνθεχγνληαη θαζψο 

θξάθηεο, θηίξηα θαη ε δηακφξθσζε ηνπ παξφδηνπ ρψξνπ κπνξεί λα δηαθφπηνπλ ηηο γξακκέο 

φξαζεο αθφκε θαη αλ ππήξμε ζσζηή κέξηκλα γηα λα δηαηεξεζνχλ ειεχζεξεο ζην ζηάδην ηνπ 

ζρεδηαζκνχ θαη ηεο θαηαζθεπήο. Γελ πξέπεη λα επηρεηξείηαη κείσζε ηεο ηαρχηεηαο κέζσ ηεο 

πεξηνξηζκέλεο νξαηφηεηαο. Θα πξέπεη λα γίλνληαη θαηάιιειεο δηακνξθψζεηο λεζίδσλ 

ψζηε λα εκπνδίδνληαη νη ιάζνο θηλήζεηο νρεκάησλ ζην αληίζεην ξεχκα. Θα πξέπεη λα 

πξνβιέπνληαη αζθαιείο ζέζεηο δηάζρηζεο γηα πεδνχο θαη πνδειάηεο θαη θαηάιιειεο αθηίλεο 

ζηηο γσλίεο (ζε αζηηθέο πεξηνρέο), απνθεχγνληαο ηηο κεγάιεο αθηίλεο (φπνπ αλαπηχζζνληαη 

ππεξβνιηθέο ηαρχηεηεο) θαζψο επίζεο θαη ηηο κηθξφηεξεο απφ ηηο αλαγθαίεο γηα ηελ αζθαιή 

ζηξνθή ηνπ νρήκαηνο ζρεδηαζκνχ.  

6.5.5 Γηαηνκή 

Οη κηθξνχ πιάηνπο ισξίδεο θπθινθνξίαο κπνξεί λα είλαη ζεκαληηθφ δήηεκα ζε θακπχιεο 

νξηδνληηνγξαθίαο φπνπ ηα κεγαιχηεξα νρήκαηα ρξεηάδνληαη επηπιένλ πιάηνο.  

Αλ θαη ππάξρνπλ νξηζκέλα πιενλεθηήκαηα απφ πιεπξάο νδηθήο αζθάιεηαο απφ ηε ρξήζε 

κεγάινπ πιάηνπο ζηαζεξνπνηεκέλνπ εξείζκαηνο, πιάηνο κεγαιχηεξν απφ 2m κπνξεί λα 

ελζαξξχλεη ηελ παξάλνκε πξνζπέξαζε θαη αθφκε ηελ ςεπδή αίζζεζε ηεο άλεζεο κε 

ζπλέπεηα ηελ ππεξβνιηθή ηαρχηεηα. Σν βέιηηζην είλαη λα κελ κεηψλεηαη ην πιάηνο ηνπ 

εξείζκαηνο ή λα κελ θαηαξγείηαη ην έξεηζκα ζε γέθπξεο, νρεηνχο, ισξίδεο πξνζπέξαζεο ή 

ηζφπεδνπο θφκβνπο. ηνπο απηνθηλεηνδξφκνπο, ην έξεηζκα ζα πξέπεη λα έρεη πιάηνο 

επαξθέο ψζηε νη πφξηεο ελφο ζηακαηεκέλνπ νρήκαηνο λα κπνξεί λα αλνίμνπλ εληφο ηνπ 
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ρψξνπ ηνπ εξείζκαηνο (εθηφο ηνπ ρψξνπ ησλ ισξίδσλ θπθινθνξίαο). 

ε ππεξαζηηθέο πεξηνρέο, πξέπεη λα απνθεχγεηαη πιάηνο λεζίδαο κηθξφηεξν ησλ 3m. ηηο 

αζηηθέο πεξηνρέο νη πεδνί είλαη ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηήζνπλ λεζίδεο πιάηνπο 1,5m αιιά 

είλαη πξνηηκφηεξε ε δηακφξθσζε πιάηνπο 2m. 

6.5.6 Έιεγρνο ησλ πξνζβάζεσλ  

ε ζέζεηο φπνπ ηα νρήκαηα έρνπλ πξφζβαζε ζε παξαθείκελεο ρξήζεηο γεο, ππάξρεη 

ελδερφκελν εκπινθψλ θαη αηπρεκάησλ. ηηο παξάπιεπξεο νδνχο πνπ δηαρσξίδνπλ ηελ 

θπθινθνξία απφ ηελ ηνπηθή θίλεζε, νη απνζηάζεηο κεηαμχ ησλ ζπλδέζεσλ κε ηελ θχξηα νδφ 

δελ ζα πξέπεη λα κεηψλνληαη ζην ειάρηζην. Η ζηαδηαθή ππνβάζκηζε ηνπ ειέγρνπ ησλ 

πξνζβάζεσλ σο επαθφινπζν ηεο αλάπηπμεο ζηνλ παξφδην ρψξν κπνξεί λα έρεη ζνβαξέο 

ζπλέπεηεο, καθξνρξφληα, ζην επίπεδν ηεο αζθάιεηαο ηεο νδνχ.   

6.5.7 ήκαλζε 

Δίλαη ζπρλά δειεαζηηθή ε ρξήζε ζεκάησλ αληί ηνπ θαηάιιεινπ ζρεδηαζκνχ ζε κηα 

πξνζπάζεηα λα ιπζεί έλα πξαγκαηηθφ ή αληηιεπηφ πξφβιεκα. Πξηλ φκσο απφ ηε ρξήζε 

ζήκαλζεο ζα πξέπεη λα απνδεηρζεί ε αλάγθε γηα απηή, λα εμαζθαιηζζεί φηη ην ζήκα δίλεη 

έλα ζαθέο κήλπκα ζε φινπο ηνπο ρξήζηεο ηεο νδνχ ζε φιεο ηηο ζπλζήθεο θαη λα 

εμαζθαιηζζεί φηη ην ζήκα ή ηα κέζα ζηήξημήο ηνπ δελ είλαη παξάγνληαο θηλδχλνπ.    

6.5.8 πκβνιέο  

Η επαξθήο νξαηφηεηα πξηλ απφ θάζε ζπκβνιή είλαη απαξαίηεηε ψζηε νη νδεγνί λα θάλνπλ 

εθηίκεζε θαη λα πξνγξακκαηίζνπλ ηε ζπκβνιή ηνπο. Δίλαη επίζεο απαξαίηεην λα 

εμαζθαιίδεηαη έλα κήθνο ακνηβαίαο νξαηφηεηαο γηα επηινγή ηνπ ρξνληθνχ δηαρσξηζκνχ γηα 

ηνλ ειηγκφ ζπκβνιήο.  

6.5.9 Απφζηαζε νξαηφηεηαο 

Η επίδξαζε ζηελ απφζηαζε νξαηφηεηαο ησλ θακπχισλ ηεο νξηδνληηνγξαθίαο θαη ηεο 

κεθνηνκήο θαη ησλ δηαηνκψλ εμεηάδνληαη πξνζεθηηθά θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο νδνχ. 

ηνηρεία πνπ κπνξεί λα επεξεάδνπλ ηελ απφζηαζε νξαηφηεηαο είλαη ηα δέλδξα, νη 

ππεξπςσκέλεο λεζίδεο, ηα ζηεζαία αζθαιείαο απφ ζθπξφδεκα θ.ιπ. ε ζέζεηο ηζφπεδσλ 

θφκβσλ κε ππθλή θπθινθνξία ζα πξέπεη λα εμεηάδεηαη ην κήθνο νξαηφηεηαο θαη ζην ηέινο 

ηεο αλακελφκελεο νπξάο ησλ νρεκάησλ.      
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7. ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΟΑ 

ην Κεθάιαην πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά εθαξκνγέο ΔΟΑ ζηελ Διιάδα θαη 

δηεζλψο. Η παξνπζίαζε ησλ εθαξκνγψλ απηψλ απνζθνπεί ζηελ αλάδεημε θαιψλ 

πξαθηηθψλ ζηε δηελέξγεηα ΔΟΑ θαη ζηελ επηζήκαλζε ραξαθηεξηζηηθψλ επξεκάησλ ησλ 

ΔΟΑ. Δπηζεκαίλεηαη ν «άηππνο» ραξαθηήξαο ηεο δηελέξγεηαο ηνπ ΔΟΑ ζηελ Διιάδα κέρξη 

ζήκεξα. 

7.1 Δθαπμογή 1: ΔΟΑ ζηην Πποκαηαπκηική/ Αναγνυπιζηική Μελέηη 

Η εθαξκνγή αλαθέξεηαη ζηνλ ΔΟΑ ζηελ Πξνσζεκέλε Αλαγλσξηζηηθή Μειέηε Οδνπνηίαο - 

Πξνθαηαξθηηθή Μειέηε Αληζφπεδσλ Κφκβσλ ππεξαζηηθνχ απηνθηλεηνδξφκνπ ζηελ 

Διιάδα. ην κεγαιχηεξν ηκήκα ηνπ έξγνπ, ε πξνηεηλφκελε ζηελ αλαγλσξηζηηθή κειέηε 

ράξαμε, απνηειεί βειηίσζε πθηζηάκελεο Δζληθήο Οδνχ. 

Καηά ηνλ Έιεγρν Οδηθήο Αζθάιεηαο πξνέθπςαλ επξήκαηα θαη ζπζηάζεηο πνπ εληάρζεθαλ 

ζηηο εμήο θαηεγνξίεο: 

 γεληθά ζηνηρεία ηεο κειέηεο 

 ηππηθή δηαηνκή 

 νξηδνληηνγξαθία - κεθνηνκή - ζπλδπαζκφο νξηδνληηνγξαθίαο θαη κεθνηνκήο 

 

Γεληθά ζηνηρεία ηεο κειέηεο: 

εκαληηθφ εχξεκα ηνπ ΔΟΑ ήηαλ ε ρξήζε, θαηά ηε κειέηε, κε θαηάιιεισλ Πξνδηαγξαθψλ 

γεσκεηξηθνχ ζρεδηαζκνχ νδψλ. πγθεθξηκέλα, ν γεσκεηξηθφο ζρεδηαζκφο ηνπ νδηθνχ 

έξγνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε βάζε ηνπο παξσρεκέλνπο πιένλ γεξκαληθνχο θαλνληζκνχο 

RAS-L-1 (1984), κε νξηζκέλεο κάιηζηα ηξνπνπνηήζεηο πνπ πξνβιέπνληαλ ζηνλ Κ.Μ.Δ. ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ, νη νπνίεο νπζηαζηηθά επέηξεπαλ ηε ρξήζε, γηα ζπγθεθξηκέλε 

ηαρχηεηα κειέηεο, κηθξφηεξσλ ειάρηζησλ ηηκψλ ζρεδηαζκνχ. Σν δήηεκα νδηθήο αζθάιεηαο 

πνπ επηζεκάλζεθε απφ ηνπο ειεγθηέο αθνξά ζηε ρξεζηκνπνίεζε αθ‟ ελφο παξσρεκέλσλ 

Πξνδηαγξαθψλ ζρεδηαζκνχ, αθ‟ εηέξνπ, ζηελ απζαίξεηε θαη ρσξίο επηζηεκνληθή 

ηεθκεξίσζε, ηξνπνπνίεζε εληαίνπ θεηκέλνπ θαλνληζκψλ. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο 

πξνηάζεθε απφ ηνλ ΔΟΑ ε ρξεζηκνπνίεζε ησλ λέσλ γεξκαληθψλ θαλνληζκψλ RAA-2008. 

Καηά ηνλ ΔΟΑ δηαπηζηψζεθε επίζεο φηη δελ ππήξρε κνλνζήκαληε ζεψξεζε ηεο ηαρχηεηαο 

κειέηεο ηνπ έξγνπ, θαζψο εληνπίζηεθαλ αλαληηζηνηρίεο κεηαμχ ησλ επηκέξνπο κειεηψλ θαη 

ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ ηνπ έξγνπ, κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη θίλδπλνο ρξεζηκνπνίεζεο 

ηαρπηήησλ κειέηεο αζχκβαησλ κε ηνλ ραξαθηήξα ηνπ έξγνπ. ε νξηζκέλα ηκήκαηα ηνπ 

απηνθηλεηνδξφκνπ είρε πηνζεηεζεί ηαρχηεηα 80Km/h, πνπ νπζηαζηηθά απνηειεί ηερλεηφ 

ηξφπν παξάθακςεο επηβεβιεκέλσλ γεσκεηξηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο νδνχ. ην πιαίζην 

ηνπ ΔΟΑ πξνηάζεθε ε ρξήζε ηεο ηαρχηεηαο 120Km/h σο «ηαρχηεηαο ειέγρνπ» κε 

δπλαηφηεηα κείσζεο ζε 100 Km/h ζε ηκήκαηα κε δπζρεξή γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά.  
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Σππηθή Γηαηνκή: 

Καηά ηνλ ΔΟΑ εληνπίζηεθαλ δεηήκαηα νδηθήο αζθάιεηαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

δηακόξθσζε ηεο θεληξηθήο λεζίδαο. πγθεθξηκέλα, ζηε κειέηε πξνβιεπφηαλ 

ακθίπιεπξν ζηεζαίν απφ ζθπξφδεκα ηχπνπ «New Jersey» πιάηνπο (ζηε βάζε ηνπ) 0,75m. 

Η δηακφξθσζε απηή εθηηκήζεθε φηη εκθαλίδεη ηα παξαθάησ πξνβιήκαηα: 

 Γελ εμαζθαιίδεηαη επαξθήο πξνζηαζία ησλ δηεξρφκελσλ νδεγψλ απφ αλαηξνπή 

βαξένο νρήκαηνο πάλσ απφ ην ζηεζαίν, ιφγσ ησλ κηθξψλ δηαζηάζεσλ ηεο θεληξηθήο 

λεζίδαο. 

 ε κεγάιν πνζνζηφ ηνπ κήθνπο ηεο ράξαμεο εκθαλίδεηαη ζνβαξή αλεπάξθεηα ηνπ 

κήθνπο νξαηφηεηαο γηα ζηάζε, ε νπνία απνηειεί κε αλακελφκελν απφ ηνλ ρξήζηε 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ απηνθηλεηνδξφκνπ πνπ δελ γίλεηαη εχθνια αληηιεπηφ (φπσο θαη π.ρ. 

ε απμεκέλε ειηθηφηεηα) ψζηε λα πξνζαξκφζεη αλάινγα ηελ ηαρχηεηά ηνπ. χκθσλα κε 

ηηο αξρέο νδηθήο αζθάιεηαο, ε παξαβίαζε ησλ πξνζδνθηψλ ησλ ρξεζηψλ ηεο νδνχ 

απνηειεί ζεκαληηθφ πξφβιεκα νδηθήο αζθάιεηαο. 

 Η πξνβιεπφκελε, ζηε κειέηε, δηακφξθσζε ηεο θεληξηθήο λεζίδαο δελ είλαη φκνηα κε ηηο 

δηακνξθψζεηο ζηα εθαηέξσζελ ηκήκαηα ηνπ απηνθηλεηνδξφκνπ, κε απνηέιεζκα λα 

ππάξρεη αλνκνηνγέλεηα βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο ηππηθήο δηαηνκήο. 

Καηά ηνλ ΔΟΑ πξνηάζεθε λα δηεξεπλεζεί απφ ηνπο κειεηεηέο ε δπλαηφηεηα 

αληηθαηάζηαζεο ηνπ ακθίπιεπξνπ ζηεζαίνπ New Jersey απφ θεληξηθή λεζίδα θπηηθψλ 

επαξθνχο πιάηνπο κε εθαηέξσζελ κνλφπιεπξα ζηεζαία αζθαιείαο.  

7.2 Δθαπμογή 2: ΔΟΑ ζηην Πποκαηαπκηική/ Αναγνυπιζηική Μελέηη 

Πεγή: AUSTROADS 2009 

ην ρήκα 7.1 παξνπζηάδεηαη ε γεληθή δηακφξθσζε πξνβιεπφκελνπ νδηθνχ έξγνπ 

παξάθακςεο ελφο νηθηζκνχ, κε ηε δηάηαμε ησλ αληζφπεδσλ θφκβσλ θαη ην πξνβιεπφκελν 

κήθνο εθαξκνγήο δηαηνκήο κε δηαρσξηζκέλν νδφζηξσκα. 
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Σσήμα 7.1: Γεληθή δηακόξθσζε πξνηεηλόκελνπ έξγνπ, ζύκθσλα κε ηελ αλαγλσξηζηηθή κειέηε. 
 

Καηά ηε δηελέξγεηα ΔΟΑ ζηελ Αλαγλσξηζηηθή Μειέηε εμεηάζηεθαλ: ην πξνηεηλφκελν έξγν, 

ηα ζέκαηα νδηθήο αζθάιεηαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξάθακςε ηνπ νηθηζκνχ θαζψο θαη ε 

έληαμε ηνπ έξγνπ ζην επξχηεξν νδηθφ πεξηβάιινλ. Σα επξήκαηα ηνπ ΔΟΑ απεηθνλίδνληαη 

ζην ρήκα 7.2. Δπηζεκαίλεηαη φηη νξηζκέλα εμ' απηψλ αθνξνχλ πεξηνρέο εθηφο ησλ νξίσλ 

ηνπ έξγνπ, απνηεινχλ φκσο άκεζεο ζπλέπεηεο ηεο πξνηεηλφκελεο απφ ηε κειέηε 

δηακφξθσζεο. 

Σσήμα 7.2: Η ζπλνιηθή εηθόλα ηνπ έξγνπ, ε νπνία έγηλε αληηιεπηή θαηά ηνλ ΔΟΑ. 

 

Ωο απνηέιεζκα ηνπ ΔΟΑ, ν Κχξηνο ηνπ έξγνπ ζα πξέπεη πιένλ λα εμεηάζεη ζέκαηα φπσο: 

 αλ ζα επεθηείλεη ηε λέα νδφ, ψζηε λα βειηηψζεη ηηο απφηνκεο θακπχιεο ζηα δπηηθά ηνπ 

νηθηζκνχ 

 αλ ζα απμήζεη ην κήθνο ηεο νδνχ κε δηαρσξηζκέλν νδφζηξσκα 



Δγρεηξίδην γηα ηνλ Έιεγρν Οδηθήο Αζθάιεηαο  

66 

 αλ ζα ηξνπνπνηήζεη ηηο ζέζεηο ησλ θιάδσλ ησλ αληζφπεδσλ θφκβσλ 

 πψο ζα εμαζθαιίζεη ηελ αζθαιή δηέιεπζε πεδψλ θαη πνδειαηψλ ζηα ζεκεία φπνπ 

απηφ είλαη αλαγθαίν 

 πψο ζα δηαρεηξηζηεί ηνπο ηζφπεδνπο θφκβνπο θνληά ζηνλ νηθηζκφ, ζηνπο νπνίνπο ζα 

ηξνπνπνηεζνχλ νη θπθινθνξηαθέο θηλήζεηο 

 πψο ζα εμππεξεηήζεη δηάθνξεο ηνπηθέο θηλήζεηο, ψζηε λα κελ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ νδφ 

ηαρείαο θπθινθνξίαο. 

Με ηελ ελζσκάησζε, ζηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ έξγνπ, βαζηθψλ βειηηψζεσλ νδηθήο αζθάιεηαο 

ζε απηφ ην πξψηκν ζηάδην κειέηεο, εμαζθαιίδεηαη φηη δελ ζα απαηηεζεί εθηεηακέλνο 

αλαζρεδηαζκφο εμαηηίαο ΔΟΑ ζε κεηέπεηηα ζηάδηα.  

7.3 Δθαπμογή 3: ΔΟΑ ζηην Ππομελέηη 

Η εθαξκνγή αλαθέξεηαη ζηνλ ΔΟΑ ζηελ Πξνκειέηε ηκήκαηνο ππεξαζηηθνχ 

απηνθηλεηνδξφκνπ ζηελ Διιάδα. Καηά ηνλ ΔΟΑ, κεηαμχ άιισλ επξεκάησλ κηθξφηεξεο 

ζπνπδαηφηεηαο, εληνπίζηεθαλ θαη ηα παξαθάησ δεηήκαηα νδηθήο αζθάιεηαο: 

Μηθξέο θαηά κήθνο θιίζεηο: 

Καηά ηελ εμέηαζε ηεο κειέηεο νδνπνηίαο εληνπίζηεθαλ αξθεηέο ζέζεηο ηνπ 

απηνθηλεηνδξφκνπ ζηηο νπνίεο κηθξή θαηά κήθνο θιίζε (s < 0,5%) ζπλδπαδφηαλ κε 

κεηαβνιή ηεο επίθιηζεο, κε απνηέιεζκα ε ζχλζεηε θιίζε ηεο νξηνγξακκήο (s - Γs) λα είλαη 

κεδεληθή ή αθφκε θαη αξλεηηθή (δειαδή αληίζεηεο θαηεχζπλζεο απφ ηελ θαηά κήθνο θιίζε 

ηεο εξπζξάο ηνπ απηνθηλεηνδξφκνπ). ηηο πεξηνρέο απηέο αλακέλεηαη λα εκθαληζηνχλ 

πξνβιήκαηα ηφζν ζηελ απνκάθξπλζε ησλ νκβξίσλ πδάησλ απφ ην νδφζηξσκα φζν θαη 

ζηελ πδξαπιηθή ιεηηνπξγία ελδερφκελσλ δηακήθσλ έξγσλ απνρέηεπζεο νκβξίσλ. Σν 

πξφβιεκα εζηηάδεηαη θπξίσο ζην εμσηεξηθφ ήκηζπ ηνπ απηνθηλεηνδξφκνπ εθαηέξσζελ ησλ 

νξηδνληηνγξαθηθψλ θακπχισλ (ζέζεηο κεηάβαζεο απφ ζεηηθή επίθιηζε νδνζηξψκαηνο ζε 

αξλεηηθή θαη ην αληίζηξνθν).  

Γηα ηα ηκήκαηα απηά, κέζσ ζπλεξγαζίαο ηεο Οκάδαο Διέγρνπ κε ηνπο κειεηεηέο, 

δηαηππψζεθαλ ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο γηα ηε βέιηηζηε αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ζε 

θάζε ζέζε, ζπλεθηηκψληαο: 

 ηε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο ινμήο ζπλαξκνγήο ησλ επηθιίζεσλ (ζχκθσλα κε ην ρήκα 

25b ησλ γεξκαληθψλ θαλνληζκψλ RAA-R1 (2008)) 

 ηηο ζπλέπεηεο ελδερφκελεο επξχηεξεο ηξνπνπνίεζεο ηεο κεθνηνκήο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο 

 ηε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο αξλεηηθήο επίθιηζεο ζε νξηδνληηνγξαθηθέο θακπχιεο 

ηδηαίηεξα κεγάιεο αθηίλαο 

 ηε γεηηλίαζε ηεο ζέζεο κε κεγάια ηερληθά έξγα θ.ιπ. 
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Αληηζηνίρηζε ζηεζαίσλ αζθαιείαο: 

χκθσλα κε ηελ Πξνκειέηε ηνπ απηνθηλεηνδξφκνπ, ε απφζηαζε ηνπ πιεπξηθνχ κεηαιιηθνχ 

ζηεζαίνπ αζθαιείαο απφ ην άθξν ηνπ αζθαιηηθνχ νδνζηξψκαηνο πξνβιέπεηαη λα είλαη 

0,50m ζε ρακειά επηρψκαηα, 0,50m ζε πςειά επηρψκαηα κε πξφβιεςε νξζνγσληθήο 

ηάθξνπ φπηζζελ ηνπ ζηεζαίνπ θαη 1,20m ζε πςειά επηρψκαηα κε πξφβιεςε ηξηγσληθήο 

ηάθξνπ (ρήκα 7.3). 

EMERGENCY LANE

 

 

 
 
Σσήμα 7.3: Έιιεηςε αληηζηνίρηζεο ησλ πιεπξηθώλ κεηαιιηθώλ ζηεζαίσλ αζθαιείαο ζε επίρσκα. 

 

Λακβάλνληαο ππφςε φηη ηα πιεπξηθά κεηαιιηθά ζηεζαία απνηεινχλ βαζηθφ ζηνηρείν 

νπηηθήο θαζνδήγεζεο ησλ νδεγψλ γηα ηελ πνξεία ηεο νδνχ, εηδηθά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

λχρηαο (κε ηε βνήζεηα ησλ αλαθιαζηήξσλ πνπ ηνπνζεηνχληαη επί ησλ ζηεζαίσλ), ε  

ζπλερήο κεηαβνιή ηεο απφζηαζεο ηνπ ζηεζαίνπ απφ ην άθξν ηνπ νδνζηξψκαηνο, σο 

ζπλέπεηα ηεο ελαιιαγήο ησλ παξαπάλσ ηππηθψλ πιεπξηθψλ δηακνξθψζεσλ θαηά κήθνο 

ηνπ απηνθηλεηφδξνκνπ, εθηηκήζεθε, θαηά ηνλ ΔΟΑ, φηη ζπληζηά πξφβιεκα νδηθήο 
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αζθάιεηαο. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο πξνηάζεθε ε εθαξκνγή εληαίαο 

απφζηαζεο ηνπ πιεπξηθνχ κεηαιιηθνχ ζηεζαίνπ αζθαιείαο απφ ην άθξν ηνπ αζθαιηηθνχ 

νδνζηξψκαηνο, ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πιεπξηθψλ δηακνξθψζεσλ ηνπ απηνθηλεηνδξφκνπ. 

Θέζε θξαζπέδνπ ζε γέθπξεο θ.ιπ. ηερληθά έξγα: 

χκθσλα κε ηελ εμεηαδφκελε κειέηε, ζηηο γέθπξεο θαη ζηα ππφινηπα ηερληθά έξγα, ην 

θξάζπεδν έρεη ηεζεί αθξηβψο ζην άθξν ηεο Λσξίδαο Έθηαθηεο Αλάγθεο, δειαδή ζε 

απφζηαζε 2,30m απφ ην πξνο ηελ θπθινθνξία άθξν ηεο εμσηεξηθήο ισξίδαο θαζνδήγεζεο 

(ρήκα 7.4). Η χπαξμε πιεπξηθνχ θξαζπέδνπ ζε ππεξαζηηθή νδφ ηαρείαο θπθινθνξίαο 

ζπληζηά παξάγνληα ππνβάζκηζεο ηεο νδηθήο αζθάιεηαο θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ, ηφζν ζηνπο 

Γεξκαληθνχο θαλνληζκνχο RAA-R1 (2008) φζν θαη ζηηο νδεγίεο ΟΜΟΔ (Σεχρνο 2: Γηαηνκέο 

-  ζει. ΙΙΙ-5 θαη Σεχρνο 10: Σερληθά - Κεθάιαην 4 - ζει.15 & 16) πξνβιέπεηαη ε πξφζζεηε 

απνκάθξπλζε ηνπ θξαζπέδνπ απφ ηελ θπθινθνξία θαηά 0,50m, ζε ζρέζε κε ηε ζπλήζε 

δηαηνκή ηνπ απηνθηλεηφδξνκνπ.   
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Σσήμα 7.4: Τππηθή δηαηνκή απηνθηλεηόδξνκνπ ζε επζπγξακκία (άλσ) θαη ζε γέθπξα (θάησ), 
ζύκθσλα κε ηε κειέηε νδνπνηίαο. 

 

Γηα ηε βειηίσζε ηεο νδηθήο αζθάιεηαο ζηηο ζέζεηο ησλ ηερληθψλ έξγσλ πξνηάζεθε, θαηά ηνλ 

ΔΟΑ, ε πξφζζεηε απνκάθξπλζε ηνπ θξαζπέδνπ απφ ηελ θπθινθνξία θαηά 0,50m, ζε 

ζρέζε κε ηε ζπλήζε δηαηνκή ηνπ απηνθηλεηφδξνκνπ, φπσο άιισζηε πξνβιέπεηαη θαη ζηνπο 

θαλνληζκνχο RAA-R1 (2008) θαη ζηηο νδεγίεο ΟΜΟΔ. 

7.4 Δθαπμογή 4: ΔΟΑ ζηην Ππομελέηη 

Πεγή: AUSTROADS 2009 (θαηάιιεια ηξνπνπνηεκέλν γηα θίλεζε ζηα δεμηά ηεο νδνύ) 

Πξαγκαηνπνηήζεθε ΔΟΑ ζην ζηάδην πξηλ ηελ παξάδνζε ζηελ θπθινθνξία ζε ηζφπεδε 

ζχλδεζε θχξηαο νδνχ κε ηνλ θιάδν ελφο ππεξαζηηθνχ απηνθηλεηνδξφκνπ. Καηά ηνλ ΔΟΑ 
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δηαπηζηψζεθε φηη ε ζπλήζεο πξαθηηθή ηνπνζέηεζεο ζήκαλζεο ππνρξεσηηθήο 

παξαρψξεζεο πξνηεξαηφηεηαο, ζηνλ θιάδν εμφδνπ πνπ εμππεξεηεί ηε δεμηά ζηξέθνπζα 

θπθινθνξία, εκθαλίδεη πξνβιήκαηα νδηθήο αζθάιεηαο, επεηδή νη νδεγνί ζα θηλνχληαη κε 

κεγάιεο ηαρχηεηεο, ζε θαησθέξεηα θαη ηεηακέλε ράξαμε, θαη επνκέλσο δελ ζα είλαη εχθνιν 

λα παξαρσξήζνπλ πξνηεξαηφηεηα. 

Η ελαιιαθηηθή ιχζε ηνπνζέηεζεο ζήκαλζεο ππνρξεσηηθήο παξαρψξεζεο πξνηεξαηφηεηαο 

ζηνλ θιάδν πνπ εμππεξεηεί ηελ αξηζηεξά ζηξέθνπζα θίλεζε (ρήκα 7.5) επίζεο εκθαλίδεη 

πξνβιήκαηα: 

 εμαηηίαο ηεο δηακφξθσζεο ηνπ ελ ιφγσ θιάδνπ ζε κεθνηνκή, ε ζρεηηθή νξηδφληηα 

ζήκαλζε (δηαγξάκκηζε) δελ είλαη νξαηή απφ ηελ θχξηα νδφ 

 ε δηακφξθσζε απηή εθηηκάηαη φηη ζα αηθληδηάδεη ηνπο νδεγνχο 

 ζε πεξίπησζε πνπ πεξηζζφηεξα απφ έλα νρήκαηα ζηξίςνπλ αξηζηεξά απφ ηελ θχξηα 

νδφ θαη ην πξψην εμ' απηψλ ζηακαηήζεη γηα λα παξαρσξήζεη πξνηεξαηφηεηα, ηα 

ππφινηπα ζα βξεζνχλ αθηλεηνπνηεκέλα ζηε ισξίδα δηεξρφκελεο θπθινθνξίαο ηεο 

θχξηαο νδνχ. 

 
 

 Σσήμα 7.5: Η ζπλνιηθή εηθόλα ηνπ έξγνπ, ε νπνία έγηλε αληηιεπηή θαηά ηνλ ΔΟΑ. 

 

ην ζηάδην πξηλ ηελ παξάδνζε ζηελ θπθινθνξία, θαηά ην νπνίν δηελεξγήζεθε ν ΔΟΑ, δελ 

ππήξρε πιένλ ε δπλαηφηεηα βειηίσζεο ηνπ έξγνπ κε απνδεθηφ θφζηνο φκσο κε 

ελδερφκελν ΔΟΑ ζηελ Πξνκειέηε ππήξρε ε δπλαηφηεηα ηξνπνπνίεζεο ηεο ηζφπεδεο 

ζχλδεζεο ζηα ζρέδηα, πξηλ απηή θαηαζθεπαζηεί. 
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7.5 Παπαδείγμαηα από ΔΟΑ ζε ςθιζηάμενερ οδούρ 

   

   

  

 
 

Φυηογπαθίερ 7.1: Με αζθαιείο δηακνξθώζεηο απνιήμεσλ κεηαιιηθώλ ζηεζαίσλ αζθαιείαο, νη 
νπνίεο εληνπίζηεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ΔΟΑ ζε πθηζηάκελεο νδηθέο αξηεξίεο ζηελ Διιάδα. 
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Φυηογπαθία 7.2: Ιδηαίηεξα επηθίλδπλε απόιεμε κε θαηάιιεινπ θηγθιηδώκαηνο κε νξηδόληηα ζηνηρεία, 
ζηε δεμηά νξηνγξακκή θιάδνπ αληζόπεδνπ θόκβνπ, ζε αζηηθή αξηεξία ζηελ Διιάδα. 

 

 
Φυηογπαθία 7.3: Έιιεηςε ζηεξέσζεο ηνπ θπκαηνεηδνύο ειάζκαηνο  ηνπ κεηαιιηθνύ ζηεζαίνπ ζην 
ζηεζαίν από ζθπξόδεκα ηύπνπ ΣΤΔ-9 ηνπ ηερληθνύ έξγνπ Άλσ Γηάβαζεο. Δπίζεο, επηθίλδπλε 
απόιεμε ηνπ ζηεζαίνπ από ζθπξόδεκα. 

 

 
Φυηογπαθία 7.4: Οη κηθξνύ κήθνπο δηαθνπέο ζην ζηεζαίν αζθαιείαο, αλ θαη δελ ζπληζηνύλ 
παξαβίαζε ησλ πξνβιέςεσλ ησλ ζρεηηθώλ Πξνδηαγξαθώλ, είλαη ζθόπηκν λα απνθεύγνληαη. Η 
δηακόξθσζε εληαίνπ ζηεζαίνπ γηα όιν ην ηκήκα ζα βειηηώζεη ην παξερόκελν επίπεδν νδηθήο 
αζθάιεηαο. 
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Φυηογπαθίερ 7.5: Με αζθαιείο ζπλαξκνγέο κεηαμύ δηαθνξεηηθώλ ηύπσλ ζηεζαίσλ αζθαιείαο. 

 

 
Φυηογπαθία 7.6: Έιιεηςε ζύλδεζεο κεηαμύ δηαδνρηθώλ κεηαιιηθώλ δνθώλ ηνπ ζηεζαίνπ ηύπνπ 
ΣΤΔ-1, κε ζνβαξό θίλδπλν, ζε πεξίπησζε πξόζθξνπζεο νρήκαηνο ζην ζηεζαίν θαη παξακόξθσζεο 
απηνύ, ε δνθόο ηνπ επόκελνπ, θαηά ηε θνξά θίλεζεο, ηκήκαηνο ηνπ ζηεζαίνπ λα δηεκβνιίζεη ην 
όρεκα. 
 

 
Φυηογπαθία 7.7: Με αζθαιήο ζπλαξκνγή κεηαμύ ηξηγσληθνύ ξείζξνπ θαη πεδνδξνκίνπ ζηε δεμηά 
νξηνγξακκή θιάδνπ αληζόπεδνπ θόκβνπ. Δπίζεο, επηζεκαίλεηαη ε θζαξκέλε δηαγξάκκηζε ζην 
νδόζηξσκα. 
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Φυηογπαθίερ 7.8: Με αζθαιείο δηακνξθώζεηο αηρκώλ ζε θιάδνπο εμόδσλ αληζόπεδσλ θόκβσλ, νη 
νπνίεο εληνπίζηεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ΔΟΑ ζε πθηζηάκελεο νδηθέο αξηεξίεο ζηελ Διιάδα. 
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Φυηογπαθία 7.9: Με αζθαιήο δηακόξθσζε αηρκήο θαη θιάδνπ εμόδνπ αληζόπεδνπ θόκβνπ. 
Δπηζεκαίλνληαη ηα πξνβιήκαηα νξαηόηεηαο - επνπηείαο ηεο εμόδνπ (ιόγσ ηνπ θπξηώκαηνο κηθξήο 
αθηίλαο ζηελ αξρή ηνπ θιάδνπ) θαη ε κε αζθαιήο δηακόξθσζε ηεο αηρκήο δηαρσξηζκνύ θαη ησλ 
απνιήμεσλ ησλ ζηεζαίσλ αζθαιείαο. 

 

 
Φυηογπαθία 7.10: Η δπλαηόηεηα πξόζβαζεο πεδώλ ζην νδόζηξσκα αζηηθνύ απηνθηλεηόδξνκνπ 
κέζσ ηεο παξαπάλσ θιίκαθαο απνηειεί ζεκαληηθό παξάγνληα απμεκέλνπ θηλδύλνπ αηπρήκαηνο. 
Δπηζεκαίλνληαη, επίζεο, ην κε θαηάιιειν ζηεζαίν αζθαιείαο ζηε ζηέςε ηνπ ηνίρνπ ζηα δεμηά ηεο 
θσηνγξαθίαο, θαζώο θαη ην γεγνλόο όηη ε εζνρή ζηνλ ηνίρν αληηζηήξημεο, ζηε βάζε ηεο θιίκαθαο, 
ζπληζηά επηθίλδπλν πιεπξηθό εκπόδην, γηα ην νπνίν δελ έρεη ηνπνζεηεζεί ζηεζαίν αζθαιείαο. 

 

  
Φυηογπαθίερ 7.11: Φζαξκέλα βέιε θαηεύζπλζεο θαη παιηά δηαγξάκκηζε πνπ δελ έρνπλ αθαηξεζεί 
(αξηζηεξή θσηνγξαθία). Γπζδηάθξηηε νξηδόληηα ζήκαλζε (δηαγξακκίζεηο, βέιε θαηεύζπλζεο θαη 
επηθάλεηεο απνθιεηζκνύ), ιόγσ εθηεηακέλεο θζνξάο (δεμηά θσηνγξαθία). 
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Φυηογπαθίερ 7.12: Οη βάζεηο από ζθπξόδεκα κπξνζηά από ηνπο ζηύινπο ησλ γεθπξώλ ζήκαλζεο 
ηνπ απηνθηλεηνδξόκνπ απνηεινύλ επηθίλδπλα πιεπξηθά εκπόδηα, θαζώο δελ θαιύπηνληαη επαξθώο 
από ηα ζηεζαία αζθαιείαο. 

 

 
Φυηογπαθία 7.13: Σε παξάπιεπξε νδό αζηηθνύ απηνθηλεηνδξόκνπ, νη θαηαθόξπθεο δνθνί ζηήξημεο 
ησλ ερνπεηαζκάησλ ηεο αξηεξίαο είλαη εθηεζεηκέλεο θαη ζπληζηνύλ επηθίλδπλν εκπόδην ζε πεξίπησζε 
πξόζθξνπζεο νρήκαηνο αιιά θαη ζηελ θίλεζε ησλ πεδώλ. Δπηζεκαίλεηαη, επίζεο, ε έιιεηςε 
νκαιόηεηαο θαη νη βιάβεο ζην νδόζηξσκα. 

 

  
Φυηογπαθίερ 7.14: Σε αζηηθό απηνθηλεηόδξνκν κε κεγάιεο ηαρύηεηεο θπθινθνξίαο έρεη 
θαηαζθεπαζηεί θεληξηθή λεζίδα κε θξάζπεδα επαλαθνξάο ηύπνπ «trief» θαη αληηζακβσηηθό πιέγκα 
(ρσξίο ζηεζαίν αζθαιείαο), κε απνηέιεζκα λα κελ απνηξέπεηαη επαξθώο ε είζνδνο νρεκάησλ ζηελ 
αληίζεηε θαηεύζπλζε θπθινθνξίαο θαη λα κελ εμαζθαιίδεηαη επαξθήο πξνζηαζία από πθηζηάκελα 
εκπόδηα (π.ρ. γέθπξα ζήκαλζεο ζηε δεμηά θσηνγξαθία). 
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Φυηογπαθία 7.15: Απόθξπςε έλδεημεο θσηεηλνύ ζεκαηνδόηε από πηλαθίδα ζήκαλζεο. 

 

 

 

 
Φυηογπαθία 7.16: Η δηάβαζε πεδώλ απνιήγεη εγθάξζηα ζε κεηαιιηθό ζηεζαίν αζθαιείαο θαη δελ 
ππάξρεη δπλαηόηεηα δηέιεπζεο ησλ πεδώλ. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Δγρεηξίδην γηα ηνλ Έιεγρν Οδηθήο Αζθάιεηαο  

77 

 
Φυηογπαθίερ 7.17: Σηύινη θαηαζθεπαζκέλνη από ζθπξόδεκα κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ ζνβαξνύο 
ηξαπκαηηζκνύο θαη πιηθέο δεκηέο (αξηζηεξή θσηνγξαθία).  
Σε πεξηνρέο όπνπ δελ ππάξρεη θίλεζε πεδώλ, ε εγθαηάζηαζε ζηύισλ κε νιηζζαίλνπζα βάζε (slip-
based pole) κεηώλεη ηηο επηπηώζεηο πηζαλήο πξόζθξνπζεο (δεμηά θσηνγξαθία). Σε πεξίπησζε 
θίλεζεο πεδώλ πξέπεη λα εγθαζίζηαληαη ζηύινη από πιηθά πνπ επηηξέπνπλ ηελ απνξξόθεζε ηεο 
ελέξγεηαο θαηά ηελ πξόζθξνπζε. 
Πεγή: AUSTROADS 2009 
 
 
 

 

Φυηογπαθίερ 7.18: Τα επξήκαηα ηνπ ΔΟΑ κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζηελ πηνζέηεζε αζθαιέζηεξσλ 
πξνβιέςεσλ ζρεδηαζκνύ γηα ηα έξγα απνρέηεπζεο νκβξίσλ ζηνλ παξόδην ρώξν. 
Πεγή: AUSTROADS 2009 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  

 

Αναλςηικοί καηάλογοι ελέγσος ζηα διάθοπα ζηάδια ηος ΔΟΑ



Δγρεηξίδην γηα ηνλ Έιεγρν Οδηθήο Αζθάιεηαο  

Π-1 

Καηάινγνο 1: Έιεγρνο Οδηθήο Αζθάιεηαο ζηελ Πξνθαηαξηηθή/ Αλαγλσξηζηηθή Μειέηε 

Αληηθείκελν Διέγρνπ Ναη Όρη Παξαηεξήζεηο 

1.1 Γεληθά Θέκαηα    

1.1.1 θνπόο ηνπ έξγνπ, ιεηηνπξγηθόο ραξαθηήξαο, ζύλζεζε 
θπθινθνξίαο 

   

 Πνηνο είλαη ν πξνβιεπφκελνο ιεηηνπξγηθφο ραξαθηήξαο ηνπ 
έξγνπ;  

   

 Ο ζρεδηαζκφο είλαη ζπκβαηφο κε ηε ιεηηνπξγία ηεο νδνχ;     

 Ο πξνηεηλφκελνο ζρεδηαζκφο ζα παξέρεη επαξθή αζθάιεηα 
ζε: 
- νρήκαηα; 
- κεραλνθίλεηα δίθπθια; 
- πνδειάηεο; 
- πεδνχο; 
- βαξέα νρήκαηα; 
- ιεσθνξεία; 

   

 Η αλακελφκελε ζχλζεζε ηεο θπθινθνξίαο ιακβάλεηαη ππφςε 
ζηε κειέηε ηνπ έξγνπ; 

   

 Σν πξνηεηλφκελν έξγν είλαη ζπκβαηφ κε ηηο γεηηνληθέο νδνχο, 
ηελ ηνπνγξαθία θαη ηε δηαρείξηζε ηεο θπθινθνξίαο ζηελ 
επξχηεξε πεξηνρή;  

   

1.1.2 Σύπνο θαη βαζκόο πξόζβαζεο ζε παξόδηεο 
εγθαηαζηάζεηο θαη δξαζηεξηόηεηεο 

   

 Ο βαζκφο ειέγρνπ ησλ πξνζβάζεσλ είλαη ζπκβαηφο κε ηνλ 
ιεηηνπξγηθφ ραξαθηήξα ηεο νδνχ θαη κε ηα ππφινηπα ηκήκαηα 
ηεο νδνχ; 

   

 Τπάξρνπλ επαξθή κήθε νξαηφηεηαο: 
- ζηνπο ηζφπεδνπο θφκβνπο; 
- ζηηο πξνζβάζεηο ζηηο παξαθείκελεο ηδηνθηεζίεο; 

   

 Η ηαρχηεηα κειέηεο (ή ε πηζαλή ηαρχηεηα ησλ νρεκάησλ) 
είλαη ζπκβαηή κε ην πιήζνο θαη ην είδνο ησλ 
θφκβσλ/πξνζβάζεσλ; 

   

 Σν πιάηνο ηεο δψλεο απαιινηξίσζεο επαξθεί γηα ηηο 
αλάγθεο πξφζβαζεο; 

   

1.1.3 Πεξηνρέο γέλεζεο θπθινθνξίαο    

 Οη θχξηεο πεξηνρέο γέλεζεο θπθινθνξίαο 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ νηθηζηηθψλ θαη εκπνξηθψλ θέληξσλ) 
είλαη αξθεηά καθξηά ψζηε λα κελ επεξεάδνπλ εηο βάξνο ηεο 
νδηθήο αζθάιεηαο ηε κνξθή ηνπ ζρεδηαζκνχ; 

   

 Έρεη γίλεη πξφβιεςε ψζηε λα κελ απνθφπηνληαη πεξηνρέο ή 
δξαζηεξηφηεηεο εμαηηίαο ηνπ έξγνπ; 

   

 Οη πξνζβάζεηο ζε ζεκαληηθέο πεξηνρέο γέλεζεο 
κεηαθηλήζεσλ είλαη αξθεηά καθξηά απφ ζεκαληηθνχο 
θφκβνπο; 

   

 Σν πξνηεηλφκελν έξγν ζα είλαη ζπκβαηφ κε ηηο γεηηνληθέο 
νδνχο, ηελ ηνπνγξαθία θαη ηε δηαρείξηζε ηεο θπθινθνξίαο 
ζηελ επξχηεξε πεξηνρή; 

   

1.1.4 Απαηηήζεηο ησλ δηαθόξσλ ζηαδίσλ αλάπηπμεο ηνπ 
έξγνπ 

   

 Σν έξγν ζα θαηαζθεπαζζεί ζε έλα ζηάδην;    

 Αλ θαηαζθεπαζζεί ζε πεξηζζφηεξα απφ έλα ζηάδηα, έρεη 
δηαζθαιηζηεί ην επηζπκεηφ επίπεδν νδηθήο αζθάιεηαο: 
- θαηά ηε κεηάβαζε απφ ην έλα ζηάδην ζην άιιν; 
- ζηηο ζπλδέζεηο κε ηηο πθηζηάκελεο νδνχο; 

   

1.1.5 Μειινληηθά έξγα    

 Δμαζθαιίδεηαη φηη δελ ζα ππάξμνπλ επηπηψζεηο ζηελ    
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αζθάιεηα ζε πεξίπησζε:  
- κειινληηθήο δηαπιάηπλζεο ηεο νδνχ; 
- πξνζζήθεο δεχηεξνπ θιάδνπ; 
- αιιαγήο ράξαμεο; 
- κεγάισλ αιιαγψλ ζηα γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ   
  θφκβσλ; 
- επέθηαζεο ηεο ράξαμεο; 

1.1.6 Δπηξξνή ζην επξύηεξν νδηθό δίθηπν    

 Έρνπλ εληνπηζηεί ελδερφκελεο επηπηψζεηο ζην επίπεδν 
αζθάιεηαο ηνπ γεηηνληθνχ πθηζηακέλνπ νδηθνχ δηθηχνπ απφ 
ηελ θαηαζθεπή ηνπ νδηθνχ έξγνπ; Αλ λαη, έρνπλ πξνβιεθζεί 
κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο; 

   

1.2 Θέκαηα ζρεδηαζκνύ (γεληθά)    

1.2.1 Δπηινγή ράξαμεο    

 Η επηινγή ηεο ζέζεο ηνπ έξγνπ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 
ράξαμεο εμαζθαιίδνπλ ην επηζπκεηφ επίπεδν νδηθήο 
αζθάιεηαο; 

   

 Σν έξγν αθνινπζεί πθηζηάκελε νδφ; Αλ λαη, πνηα ε επίδξαζε 
ζηελ νδηθή αζθάιεηα; (ζρφιην) 

   

 Σν έξγν δηέξρεηαη απφ πεξηνρέο ρσξίο αλάπηπμε; Αλ λαη, 
εμαζθαιίδεηαη ην επηζπκεηφ επίπεδν νδηθήο αζθάιεηαο; Θα 
κπνξνχζε λα βειηησζεί; (ζρφιην) 

   

 Σν ζπγθεθξηκέλν έξγν πξνζαξκφδεηαη ζηνπο θπζηθνχο 
πεξηνξηζκνχο ηνπ αλαγιχθνπ; 

   

 Έρνπλ ιεθζεί ππφςε νη θχξηεο απαηηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζην 
νδηθφ δίθηπν; 

   

1.2.2 
Δπηξξνή ηεο ζύλδεζεο ηνπ έξγνπ κε ην πθηζηάκελν 
δίθηπν 

   

 
Έρνπλ αληηκεησπηζηεί φια ηα πηζαλά πξνβιήκαηα πνπ 
κπνξεί λα πξνθχςνπλ ζηηο πεξηνρέο ζχλδεζεο ηνπ λένπ 
έξγνπ κε ην πθηζηάκελν δίθηπν; 

   

1.2.3 Πξνδηαγξαθέο ζρεδηαζκνύ    

 Έρεη γίλεη νξζή επηινγή ησλ πξνδηαγξαθψλ πνπ 
εθαξκφδνληαη (ζχκθσλα κε ηνλ ζθνπφ ηνπ έξγνπ θαη ηνλ 
ιεηηνπξγηθφ ραξαθηήξα ηεο νδνχ, ζε ζρέζε θαη κε ηε 
ζχλζεζε ηεο θπθινθνξίαο); 

   

 Η ράξαμε ζε νξηδνληηνγξαθία θαη κεθνηνκή είλαη ζχκθσλε κε 
ηηο πξνδηαγξαθέο απηέο; 

   

 Έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ην θαηάιιειν φρεκα ζρεδηαζκνχ;    

1.2.4 Σαρύηεηα κειέηεο    

 Έρεη επηιερζεί θαηάιιειε ηαρχηεηα κειέηεο φζνλ αθνξά: 
- ζηελ νξηδνληηνγξαθία θαη ηε κεθνηνκή ηεο νδνχ; 
- ζηελ νξαηφηεηα; 
- ζε ελδερφκελεο απαηηήζεηο ζπκβνιήο; 
- ζε ελδερφκελεο απαηηήζεηο πιέμεο; 
- ζηα κήθε ισξίδσλ επηηάρπλζεο θαη επηβξάδπλζεο ζηνπο 
θφκβνπο; 

   

 Σν δηαζέζηκν κήθνο νξαηφηεηαο είλαη επαξθέο: 
- ζε πεξηνρέο θφκβσλ; (αλ φρη, πνηεο είλαη νη επηπηψζεηο;) 
- ζε θιάδνπο εηζφδνπ θαη εμφδνπ; 
- ζε πξνζβάζεηο ζε παξφδηεο ηδηνθηεζίεο; 
- ζε αλνίγκαηα έθηαθηεο αλάγθεο; 

   

 Δίλαη δπλαηή ε αζθαιήο πξνζαξκνγή ζε ελδερφκελε αιιαγή 
ησλ νξίσλ ηαρχηεηαο; 

   

1.2.5 Κπθινθνξηαθόο θόξηνο ζρεδηαζκνύ θαη ραξαθηεξηζηηθά 
ηεο θπθινθνξίαο 
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 Η κειέηε είλαη ζπκβαηή κε ηνλ αλακελφκελν θπθινθνξηαθφ 
θφξην θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θπθινθνξίαο (ιακβάλνληαο 
ππφςε ελδερφκελε επίδξαζε αζπλήζηζηα κεγάισλ 
πνζνζηψλ βαξέσλ νρήκαησλ, πνδειαηψλ θαη πεδψλ); 

   

1.3 Κόκβνη    

1.3.1 Πιήζνο θαη κνξθή ησλ θόκβσλ    

 Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θφκβσλ (απνζηάζεηο κεηαμχ, ηχπνο, 
δηακφξθσζε θ.ιπ.) είλαη ζπκβαηά κε: 
- ηνλ γεληθφ ραξαθηήξα ηνπ έξγνπ; 
- ηνλ ιεηηνπξγηθφ ραξαθηήξα ηνπ έξγνπ θαη ησλ εγθάξζησλ 

νδψλ; 
- ηε ζχλζεζε ηεο θπθινθνξίαο ζην έξγν θαη ζηηο εγθάξζηεο 

νδνχο; 

   

 Τπάξρεη νκνηνγέλεηα κεηαμχ ησλ ηχπσλ ησλ θφκβσλ εληφο 
ηνπ έξγνπ αιιά θαη κε γεηηνληθά έξγα; 

   

 Η ζπρλφηεηα ησλ θφκβσλ είλαη ηέηνηα (φρη πνιχ κεγάιε νχηε 
πνιχ κηθξή) ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη: 
- αζθαιήο πξφζβαζε; 
- απνθπγή δπζκελψλ επηδξάζεσλ ζην παξάπιεπξν δίθηπν; 
- πξφζβαζε νρεκάησλ έθηαθηεο αλάγθεο; 

   

 
Καηά ηελ επηινγή ηεο κνξθήο θαη ηεο ζπρλφηεηαο ησλ 
θφκβσλ έρνπλ ιεθζεί ππφςε φινη νη πθηζηάκελνη πεξηνξηζκνί 
ιφγσ ηνπνγξαθίαο, νξαηφηεηαο ή θπθινθνξηαθψλ 
ξπζκίζεσλ;  

   

 
Καηά ηελ επηινγή ηνπ αξηζκνχ θαη ηεο κνξθήο ησλ θφκβσλ 
έρνπλ ιεθζεί ππφςε ε νξηδνληηνγξαθία θαη ε κεθνηνκή ηεο 
ράξαμεο; 

   

 
Δίλαη απαξαίηεηνη ή ζεκαληηθνί φινη νη πξνβιεπφκελνη 
θφκβνη; 

   

 
Δίλαη δπλαηφλ λα παξαιεηθζνχλ θάπνηνη θφκβνη; Μπνξεί λα 
εμαζθαιίζηεί αζθαιέζηεξε πξφζβαζε κέζσ αιιαγψλ ζην 
γεηηνληθφ νδηθφ δίθηπν; 

   

 
Σα δηαζέζηκα κήθε νξαηφηεηαο ζηνπο θφκβνπο είλαη επαξθή 
γηα φινπο ηνπο ρξήζηεο ηεο νδνχ; 

   

1.4 Πεξηβαιινληηθνί πεξηνξηζκνί    

1.4.1 Θέκαηα αζθάιεηαο    
 Ο πεξηβάιινλ ρψξνο είλαη απαιιαγκέλνο απφ θπζηθά 

εκπφδηα πνπ επεξεάδνπλ ηελ αζθάιεηα ηεο ράξαμεο; (π.ρ. 
ππθλή βιάζηεζε, δαζηθέο εθηάζεηο, νξχγκαηα κεγάινπ 
βάζνπο, απφηνκα ή βξαρψδε πξαλή πνπ πεξηνξίδνπλ ηνλ 
ζρεδηαζκφ); 

   

 

Καηά ηελ επηινγή γεληθψλ ζηνηρείσλ ηεο ράξαμεο (αθηίλεο 
νξηδνληηνγξαθηθψλ θακπχισλ, θαηά κήθνο θ.ιπ.), ειήθζεζαλ 
ππφςε νη ζπλήζεηο θαηξηθέο ή πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο ζηελ 
πεξηνρή; (π.ρ. ζπρλή νκίριε, ρηνλφπησζε θ.ιπ.); 

   

 
Δμαζθαιίδεηαη επαξθήο αζθάιεηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
λχρηαο, ππφ ζπλζήθεο βξνρήο ή νκίριεο; 

   

 

Έρνπλ ιεθζεί κέηξα γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο απφζπαζεο ηεο 
πξνζνρήο ησλ ρξεζηψλ ηεο νδνχ; (π.ρ. πξφβιεςε αζθαιψλ 
ρψξσλ ζηάζκεπζεο παξά ηελ νδφ ζε ζεκεία εμαηξεηηθήο 
θπζηθήο νκνξθηάο) 

   

 
Έρνπλ ιεθζεί ππφςε γεσινγηθνί / γεσηερληθνί πεξηνξηζκνί 
(π.ρ.δηέιεπζε ηεο ράξαμεο απφ πεξηνρή κε ηζηνξηθφ 
θαηνιηζζήζεσλ);  

   

1.5 Άιια ζέκαηα    

1.5.1 Θέκαηα αζθάιεηαο πνπ δελ έρνπλ εμεηαζηεί    
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Έρνπλ ιεθζεί κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε πηζαλψλ 
πιεκκπξψλ; 

   

 
Έρνπλ ιεθζεί ηα απαξαίηεηα κέηξα αζθάιεηαο ζε 
ελδερφκελεο ηζφπεδεο ζηδεξνδξνκηθέο δηαβάζεηο; 

   

 
Έρνπλ αληηκεησπηζηεί άιιεο πηζαλέο αηηίεο απφζπαζεο ηεο 
πξνζνρήο (π.ρ. δηαθεκηζηηθέο πηλαθίδεο, ρακειέο πηήζεηο 
αεξνζθαθψλ); 

   

 
Έρνπλ πξνβιεθζεί ρψξνη αζθαινχο ζηάζκεπζεο; (π.ρ. γηα 
ηνπξηζηηθά νρήκαηα, θνξηεγά) εθφζνλ απαηηνχληαη; 

   

 
Έρεη πξνβιεθζεί ε πηζαλή αλάπηπμε αλεπηζχκεησλ 
παξφδησλ ρξήζεσλ θαηά κήθνο ηεο νδνχ; 

   

 
Έρνπλ ιεθζεί ππφςε θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ φιεο νη θαηεγνξίεο 
πεδψλ πνπ κπνξεί λα επεξεάδνληαη (π.ρ. παηδηά, ειηθησκέλνη 
θ.ιπ.); 

   

 
Έρνπλ αληηκεησπηζηεί ελδερφκελα πξνβιήκαηα αζθάιεηαο 
ζην πθηζηάκελν δίθηπν (ψζηε λα κελ κεηαθεξζνχλ ζην λέν 
έξγν); 

   

 
Έρεη εμεηαζηεί αλ απαηηείηαη ειεθηξνθσηηζκφο ηνπ λένπ 
έξγνπ; 

   

 
Η πηζαλή αλάγθε γηα ζηάζκεπζε παξά ηελ νδφ ιακβάλεηαη 
ππφςε θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ (π.ρ. ΔΑ, ρψξνη ζηάζκεπζεο 
βαξέσλ νρεκάησλ, αλάγθεο επηηήξεζεο); 

   

 
Έρνπλ ιεθζεί ππφςε φια ηα ζέκαηα πνπ κπνξεί λα 
επεξεάδνπλ ην επίπεδν νδηθήο αζθάιεηαο ηνπ έξγνπ; 
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Καηάινγνο 2: Έιεγρνο Οδηθήο Αζθάιεηαο ζηελ Πξνκειέηε  

Αληηθείκελν Διέγρνπ Ναη Όρη Παξαηεξήζεηο 

2.1 Γεληθά ζέκαηα    

2.1.1  
Αιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κεηά ηνλ 
πξνεγνύκελν ΔΟΑ 

   

 

Οη ζπλζήθεο πνπ ίζρπαλ θαηά ηελ πξνθαηαξηηθή/ 
αλαγλσξηζηηθή κειέηε εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ (γεηηνληθφ 
νδηθφ δίθηπν, παξφδηεο δξαζηεξηφηεηεο, ζχλζεζε 
θπθινθνξίαο θιπ.); 

   

 
Η γεληθή κνξθή ηνπ έξγνπ κεηά ηνλ ΔΟΑ ζε πξνεγνχκελν 
ζηάδην (εθφζνλ πξαγκαηνπνηήζεθε) παξακέλεη ίδηα; 

   

2.1.2 Απνρέηεπζε    

 
Έρεη γίλεη πξφβιεςε γηα ηθαλνπνηεηηθή απνρέηεπζε ησλ 
νκβξίσλ πδάησλ ζην έξγν; 

   

 

Έρνπλ ιεθζεί κέηξα γηα ηελ πηζαλή ζπζζψξεπζε πδάησλ 
ζηελ επηθάλεηα ηνπ νδνζηξψκαηνο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 
ησλ πδάησλ πνπ κπνξεί λα πξνέξρνληαη απφ ππεξρείιηζε 
γεηηνληθψλ αγσγψλ;  

   

2.1.3 Κιηκαηηθέο ζπλζήθεο    

 

Έρνπλ αμηνπνηεζεί πθηζηάκελα κεηεσξνινγηθά δεδνκέλα ή 
γλψζε ηεο πεξηνρήο ηνπ έξγνπ πνπ ελδερνκέλσο 
ππνδεηθλχνπλ θάπνην ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα (π.ρ. ρηφλη, 
πάγν, αλέκνπο, νκίριε); 

   

2.1.4 Γηακόξθσζε πεξηβάιινληνο ρώξνπ    

 
Έρεη ειερζεί ε ζπκβαηφηεηα ησλ πηζαλψλ πξνηάζεσλ γηα ηε 
δηακφξθσζε ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ κε ηηο απαηηήζεηο 
αζθαιείαο; (π.ρ. νξαηφηεηα θαη χπαξμε εκπνδίσλ) 

   

2.1.5 Γίθηπα Κνηλήο Ωθέιεηαο    

 
Η πξνηεηλφκελε ράξαμε είλαη ζπκβαηή κε ηελ χπαξμε 
ππνγείσλ θαη ελαεξίσλ δηθηχσλ θνηλήο σθέιεηαο; 

   

 
Έρεη γίλεη έιεγρνο ησλ ζεκείσλ ηνπνζέηεζεο ζηαζεξψλ 
αληηθεηκέλσλ θαη εμνπιηζκνχ ησλ δηθηχσλ θνηλήο σθέιεηαο; 

   

2.1.6 Παξόδηεο ρξήζεηο    

 
Δίλαη φιεο νη πξνζβάζεηο αζθαιείο; (γηα είζνδν, έμνδν/ 
ζπκβνιή); 

   

 
Δπεξεάδεηαη ε θπθινθνξία ζηηο ζέζεηο πξφζβαζεο ζηηο 
παξφδηεο ρξήζεηο, εηδηθά θνληά ζε θφκβνπο; 

   

 
Έρνπλ ειεγρζεί νη ρψξνη ζηάζκεπζεο παξά ηελ νδφ σο πξνο 
ηε δηαζέζηκε νξαηφηεηα θ.ιπ.; 

   

 
Έρεη πξνβιεθζεί αζθαιήο πξφζβαζε ζε θχξηεο πεξηνρέο 
γέλεζεο θπθινθνξίαο; 

   

2.1.7 Πξόζβαζε νρεκάησλ έθηαθηεο αλάγθεο    

 
Έρεη ιεθζεί κέξηκλα γηα ηελ αζθαιή πξφζβαζε θαη θίλεζε 
ησλ νρεκάησλ έθηαθηεο αλάγθεο; 

   

 
Η κνξθή θαη ε δηάηαμε ησλ λεζίδσλ θαη ησλ ζηεζαίσλ 
επηηξέπεη ηελ θίλεζε ησλ νρεκάησλ έθηαθηεο αλάγθεο ρσξίο 
ηε δηαθνπή ηεο θπθινθνξίαο; 

   

2.1.8 Μειινληηθή δηαπιάηπλζε θαη/ή αιιαγή ηεο ράξαμεο    

 
Σπρφλ πξνβιεπφκελε δηαπιάηπλζε ή θαηαζθεπή δεχηεξνπ 
θιάδνπ κπνξεί λα αλαγλσξηζζεί απφ ηνπο ρξήζηεο ηεο νδνχ 
κε βάζε ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο νδνχ; 

   

 
Η κεηάβαζε απφ εληαία επηθάλεηα θπθινθνξίαο ζε 
δηαρσξηζκέλε θαη αληίζηξνθα γίλεηαη κε αζθάιεηα; 

   

  
   



Δγρεηξίδην γηα ηνλ Έιεγρν Οδηθήο Αζθάιεηαο  

Π-6 

2.2 Θέκαηα ζρεδηαζκνύ (γεληθά)    

2.2.1 Πξνδηαγξαθέο ζρεδηαζκνύ     

 Έρεη γίλεη νξζή επηινγή ηεο ηαρχηεηαο κειέηεο (π.ρ. αλάινγα 
κε ηε κνξθνινγία ηνπ εδάθνπο, ηνλ ιεηηνπξγηθφ ραξαθηήξα 
ηεο νδνχ)  

   

 Έρεη γίλεη νξζή επηινγή ηνπ νρήκαηνο ζρεδηαζκνχ;    

 Έρεη γίλεη νξζή επηινγή εθαξκνγήο ησλ θαηάιιεισλ 
πξνδηαγξαθψλ (πνπ αληηζηνηρνχλ ζηνλ ιεηηνπξγηθφ 
ραξαθηήξα ηεο νδνχ); 

   

2.2.2 Σππηθή δηαηνκή    

 Σν πιάηνο ησλ ισξίδσλ θπθινθνξίαο θαη ηνπ εξείζκαηνο, ε 
θεληξηθή λεζίδα θαη ηα ππφινηπα ζηνηρεία ηεο δηαηνκήο είλαη 
ζπκβαηά κε ηνλ ιεηηνπξγηθφ ραξαθηήξα ηεο νδνχ; 

   

 Σν πιάηνο ησλ ισξίδσλ θπθινθνξίαο είλαη θαηάιιειν γηα: 
- ηε ράξαμε; 
- ηνλ θπθινθνξηαθφ θφξην; 
- ηηο δηαζηάζεηο ησλ νρεκάησλ; 
- ηηο ζπλήζεηο ηαρχηεηεο; 
- ηνλ ζπλδπαζκφ ηαρχηεηαο θαη θπθινθνξηαθνχ  
  θφξηνπ; 

   

 Πξνβιέπνληαη πξφζζεηεο ισξίδεο γηα πξνζπέξαζε ή 
βξαδππνξεία, αλ είλαη απαξαίηεηεο; 

   

 Πξνβιέπνληαη επαξθείο επηθάλεηαο ειεχζεξεο απφ εκπφδηα;    

2.2.3 Ζ επίδξαζε δηαθνξνπνηήζεσλ ζηελ ηππηθή δηαηνκή    

 Έρνπλ απνθεπρζεί θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ αλεπηζχκεηεο 
δηαθνξνπνηήζεηο ζηελ ηππηθή δηαηνκή; 

   

 Οη πξνβιεπφκελεο επηθιίζεηο ζην θαηάζηξσκα ηεο νδνχ είλαη 
αζθαιείο (εηδηθά φπνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ηκήκαηα ηνπ 
πθηζηάκελνπ δηθηχνπ ή έρνπλ γίλεη ηξνπνπνηήζεηο γηα ηε 
δηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο); 

   

 Απνθεχγνληαη ζπκβηβαζηηθέο ιχζεηο εηο βάξνο ηεο αζθάιεηαο 
φπσο κείσζε ηνπ πιάηνπο ηεο δηαηνκήο θαηά ηελ 
πξνζέγγηζε ζε γέθπξεο;   

   

 
Ο ζρεδηαζκφο ησλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο είλαη ζπκβαηφο κε ηηο 
απαηηήζεηο αζθάιεηαο;  

   

2.3 Θέκαηα ράξαμεο ηεο νδνύ    

2.3.1 Οξηδνληηνγξαθία θαη κεθνηνκή    

 Ο ζπλδπαζκφο ηεο νξηδνληηνγξαθίαο θαη ηεο κεθνηνκήο είλαη 
αζθαιήο; 

   

 Έρεη απνθεπρζεί ε χπαξμε παξαπιαλεηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ 
ζα κείσλαλ ηελ αλαγλσξηζηκφηεηα ηεο νδνχ (π.ρ. 
παξαπιαλεηηθέο νξηνγξακκέο ιφγσ δελδξνζηνηρίαο ή ζεηξάο 
ζηχισλ θ.ιπ.); 

   

 Η δηακφξθσζε ηεο νξηδνληηνγξαθίαο θαη ηεο κεθνηνκήο 
εμαζθαιίδνπλ νκνηνγέλεηα ζηε ιεηηνπξγηθή ηαρχηεηα ηεο 
νδνχ; 

   

2.3.2 Οξαηόηεηα – κήθνο νξαηόηεηαο    

 Η δηακφξθσζε ηεο νξηδνληηνγξαθίαο θαη ηεο κεθνηνκήο 
ηθαλνπνηνχλ ηηο απαηηήζεηο νξαηφηεηαο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ 
ρξεζηψλ; 

   

 Σν έξγν είλαη απαιιαγκέλν απφ εκπφδηα νξαηφηεηαο, 
εμαηηίαο:  
- ζηεζαίσλ αζθαιείαο; 
- πεξίθξαμεο; 
- θχηεζεο; 
- ηνίρσλ αληηζηήξημεο; 
- ζηνηρείσλ νδηθνχ εμνπιηζκνχ;  
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- εγθαηαζηάζεσλ ζηάζκεπζεο; 
- πηλαθίδσλ; 
- δηακφξθσζεο ηνπ εδάθνπο; 
- βάζξσλ γεθπξψλ; 
- θηγθιηδσκάησλ γεθπξψλ; 
- ζηαζκεπκέλσλ νρεκάησλ ζε παξαθακπηήξηεο νδνχο         
  ή παξά ην θξάζπεδν; 
- αθηλεηνπνηεκέλεο θπθινθνξίαο; 

 Δίλαη εκθαλείο ηπρφλ δηαβάζεηο ζηδεξνδξνκηθψλ γξακκψλ, 
γέθπξεο θαη ινηπνί θίλδπλνη; 

   

2.3.3 πλαξκνγή κε ηελ πθηζηάκελε νδό    

 Η ζχλδεζε ηνπ λένπ έξγνπ κε ην πθηζηάκελν δίθηπν γίλεηαη 
καθξηά απφ ζέζε απμεκέλεο επηθηλδπλφηεηαο (π.ρ. θχξησκα, 
νξηδνληηνγξαθηθή θακπχιε, πεξηνρή κεησκέλεο νξαηφηεηαο 
θιπ.); 

   

 ηελ πεξίπησζε πνπ νη πξνδηαγξαθέο λέαο νδνχ θαη 
πθηζηάκελεο είλαη δηαθνξεηηθέο, ε κεηάβαζε γίλεηαη ζηαδηαθά 
θαη κε αζθάιεηα; 

   

 Δμαζθαιίδεηαη ε νδηθή αζθάιεηα ζηηο ζέζεηο κεηαβνιήο ηνπ 
νδηθνχ πεξηβάιινληνο (π.ρ. απφ ππεξαζηηθφ ζε αζηηθφ, απφ 
πεξηνρέο ρσξίο ζε πεξηνρέο κε πεξηνξηζκνχο πξφζβαζεο); 

   

2.3.4 Αλαγλσξηζηκόηεηα ηεο νδνύ από ηνπο νδεγνύο    

 Η γεληθή εηθφλα, ν ιεηηνπξγηθφο ραξαθηήξαο θαη ηα γεληθά 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ έξγνπ γίλνληαη εγθαίξσο αληηιεπηά απφ 
ηνπο νδεγνχο; 

   

 
Οη ηαρχηεηεο πξνζέγγηζεο είλαη θαηάιιειεο; Θα κπνξνχλ νη 
νδεγνί λα πξνζαξκνζηνχλ ζηελ νδφ εγθαίξσο; 

   

2.4 Ηζόπεδνη θόκβνη    

2.4.1 Οξαηόηεηα πξνο θαη εληόο ησλ θόκβσλ    

 Η δηακφξθσζε ηεο νξηδνληηνγξαθίαο θαη ηεο κεθνηνκήο εληφο 
ησλ θφκβσλ θαη ζηνπο θιάδνπο πξνζέγγηζεο εμαζθαιίδεη ηελ 
απαηηνχκελε νξαηφηεηα γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ρξεζηψλ; 

   

 Η παξνπζία ησλ θφκβσλ γίλεηαη εχθνια αληηιεπηή απφ ηνπο 
νδεγνχο; (ηδίσο ζε φζνπο θηλνχληαη ζηε δεπηεξεχνπζα νδφ); 

   

 Σν έξγν είλαη απαιιαγκέλν απφ εκπφδηα εληφο ησλ 
αλαγθαίσλ ηξηγψλσλ νξαηφηεηαο, εμαηηίαο:  
- ζηεζαίσλ αζθαιείαο; 
- πεξίθξαμεο; 
- ζηνηρείσλ νδηθνχ εμνπιηζκνχ;  
- εγθαηαζηάζεσλ ζηάζκεπζεο; 
- πηλαθίδσλ; 
- δηακφξθσζεο ηνπ εδάθνπο; 
- θχηεπζεο; 
- βάζξσλ γεθπξψλ; 
- θηηξίσλ; 
- ηνίρσλ αληηζηήξημεο; 

   

 Δίλαη εκθαλείο ηπρφλ δηαβάζεηο ζηδεξνδξνκηθψλ γξακκψλ, 
γέθπξεο θαη ινηπνί θίλδπλνη θνληά ζηνπο θφκβνπο; 

   

 Δίλαη πηζαλφ λα ππάξρνπλ κφληκα ή πξνζσξηλά εκπφδηα 
φπσο ζηαζκεπκέλα νρήκαηα, ή νρήκαηα πνπ αλακέλνπλ 
εληφο ησλ ηξηγψλσλ νξαηφηεηαο ζηηο πεξηνρέο ησλ θφκβσλ; 

   

2.4.2 Μνξθή θαη θαηαιιειόηεηα ηνπ ηύπνπ ηνπ θόκβνπ    

 Έρεη επηιερζεί ν θαηαιιειφηεξνο ηχπνο θφκβνπ 
(ηεηξαζθειήο, ηξηζθειήο, θπθιηθφο, ζεκαηνδνηνχκελνο, θ.ιπ.) 
αλάινγα κε ηνλ ιεηηνπξγηθφ ραξαθηήξα ησλ 
δηαζηαπξνχκελσλ νδψλ; 
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 Οη θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο πνπ πξνηείλνληαη (παξαρψξεζε 
πξνηεξαηφηεηαο, ππνρξεσηηθή δηαθνπή πνξείαο, θσηεηλνί 
ζεκαηνδφηεο, θ.ιπ.) είλαη θαηάιιειεο γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν 
θφκβν; 

   

 Οη δηαζηάζεηο ησλ θφκβσλ επηηξέπνπλ φιεο ηηο 
πξνβιεπφκελεο θηλήζεηο γηα θάζε θαηεγνξία νρήκαηνο πνπ 
πξνβιέπεηαη λα θπθινθνξεί ζην έξγν; 

   

 Οη θφκβνη είλαη απαιιαγκέλνη απφ άιια αζπλήζηζηα ζηνηρεία 
πνπ κπνξεί λα επεξεάδνπλ ηελ νδηθή αζθάιεηα; 

   

 Σα πιάηε ησλ ισξίδσλ θαη ε δηακφξθσζε ησλ θφκβσλ 
επηηξέπνπλ ηελ θίλεζε θάζε θαηεγνξίαο νρήκαηνο πνπ 
πξνβιέπεηαη λα θπθινθνξεί ζην έξγν; 

   

 Σν έξγν είλαη απαιιαγκέλν απφ γεσκεηξηθά ζηνηρεία αλάληη ή 
θαηάληη ηνπ θφκβνπ πνπ κπνξεί λα επεξεάδνπλ ηελ νδηθή 
αζθάιεηα (π.ρ. κείσζε αξηζκνχ ισξίδσλ); 

   

 Οη ηαρχηεηεο πξνζέγγηζεο ζηνπο θφκβνπο είλαη ζπκβαηέο κε 
ηε δηακφξθσζή ηνπο; 

   

 Όπνπ πξνηείλεηαη ε θαηαζθεπή θπθιηθνχ θφκβνπ: 
- έρεη ιεθζεί κέξηκλα γηα ηελ θίλεζε ησλ πνδειαηψλ; 
- έρεη ιεθζεί κέξηκλα γηα ηελ θίλεζε ησλ πεδψλ; 
- δίλνληαη εγθαίξσο επαξθείο πιεξνθνξίεο γηα ηελ θπθιηθή 
  δηακφξθσζε ηνπ θφκβνπ; 

   

2.4.3 Αλαγλσξηζηκόηεηα από ηνπο νδεγνύο    

 Η γεληθή εηθφλα, ν ιεηηνπξγηθφο ραξαθηήξαο θαη ηα γεληθά 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θφκβνπ γίλνληαη νξζψο αληηιεπηά απφ 
ηνπο νδεγνχο; 

   

 Οη ηαρχηεηεο πξνζέγγηζεο θαη νη δηαδξνκέο ησλ νρεκάησλ 
εληφο ηνπ θφκβνπ παξέρνπλ αζθάιεηα; 

   

 Σν έξγν είλαη απαιιαγκέλν απφ πξνβιήκαηα ζάκβσζεο ησλ 
νδεγψλ απφ ηνλ ήιην θαηά ηελ αλαηνιή θαη ηε δχζε; 

   

 2.5 Θέκαηα ρξεζηώλ ηεο νδνύ θαη νρεκάησλ     

2.5.1 Γεηηνληθέο πεξηνρέο    

 Σν έξγν είλαη απαιιαγκέλν απφ πξνβιήκαηα νθεηιφκελα 
ζηηο παξαθείκελεο ρξήζεηο γεο; (Δάλ φρη, πνηα κέηξα είλαη 
απαξαίηεηα;) 

   

2.5.2 Πεδνί    

 Έρνπλ ιεθζεί ππφςε νη αλάγθεο ησλ πεδψλ θαηά ηνλ 
ζρεδηαζκφ ηνπ έξγνπ; 

   

 Δάλ δελ ππάξρνπλ εηδηθνί δηάδξνκνη, ην έξγν είλαη αζθαιέο 
γηα ηελ θίλεζε ησλ πεδψλ (εηδηθά ζε ζηξνθέο ρσξίο 
νξαηφηεηα ή ζε γέθπξεο); 

   

 Η ρσξνζέηεζε ησλ ππφγεησλ δηαβάζεσλ θαη ησλ γεθπξψλ 
γηα ηνπο πεδνχο εμαζθαιίδεη ηε κέγηζηε δπλαηή ρξήζε ηνπο; 
(π.ρ. ειαρηζηνπνηείηαη ε πηζαλφηεηα ηζφπεδεο δηάζρηζεο ηεο 
νδνχ απφ ηνπο πεδνχο;) 

   

 Έρεη γίλεη πξφβιεςε γηα δηαβάζεηο πεδψλ, ζρνιηθέο δηαβάζεηο 
ή ζεκαηνδφηεζεο γηα ηνπο πεδνχο; 

   

 Όπνπ ππάξρνπλ ηέηνηεο εγθαηαζηάζεηο, ε ρσξνζέηεζή ηνπο 
εμαζθαιίδεη ηε κέγηζηε δπλαηή ρξήζε ηνπο; 

   

 Έρεη γίλεη πξφβιεςε γηα λεζίδεο ζηηο νπνίεο κπνξνχλ λα 
ζηαζνχλ νη πεδνί, φπνπ απηφ είλαη απαξαίηεην; 

   

 Έρνπλ ιεθζεί ππφςε νη αλάγθεο εηδηθψλ νκάδσλ ρξεζηψλ 
(π.ρ. παηδηά, ειηθησκέλνη, άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, άηνκα κε 
πξνβιήκαηα φξαζεο ή αθνήο); 

   

2.5.3 Πνδειάηεο    

 Έρνπλ ιεθζεί ππφςε νη αλάγθεο ησλ πνδειαηψλ, εηδηθά ζηηο 
πεξηνρέο ησλ θφκβσλ; 
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 ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ έξγνπ πεξηιακβάλνληαη δηάδξνκνη γηα ηα 
πνδήιαηα; 

   

 Ο ζρεδηαζκφο ησλ δηαδξφκσλ γηα ηα πνδήιαηα είλαη 
ηθαλνπνηεηηθφο απφ άπνςε νδηθήο αζθάιεηαο; 

   

 ε δηαδξφκνπο θνηλήο ρξήζεο απφ πεδνχο θαη πνδειάηεο 
παξέρεηαη ε απαηηνχκελε αζθάιεηα; 

   

 Όπνπ ν δηάδξνκνο θπθινθνξίαο πνδειάησλ θαηαιήγεη ζε 
θφκβν ή ζπκβάιιεη ζε νδφ, παξέρεηαη ε απαηηνχκελε 
αζθάιεηα; 

   

 Έρνπλ ιεθζεί ππφςε νη αλάγθεο γηα εηδηθέο εγθαηαζηάζεηο 
γηα ηνπο πνδειάηεο; (π.ρ. εηδηθή ζήκαλζε) 

   

2.5.4 Γηθπθιηζηέο    

 „Δρεη απνθεπρζεί ε ηνπνζέηεζε ζην νδφζηξσκα, εμνπιηζκνχ 
ή αληηθεηκέλσλ  πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ απψιεηα 
επζηάζεηαο γηα ηα δίθπθια; 

   

 Η ζήκαλζε θαη ε δηαγξάκκηζε είλαη θαηάιιειε γηα ηνπο 
δηθπθιηζηέο; 

   

 Έρεη απνθεπρζεί ε ρξήζε θξαζπέδνπ ζε πεξηνρέο πςειψλ 
ηαρπηήησλ; 

   

 ε πεξηνρέο κε απμεκέλε πηζαλφηεηα εθηξνπήο δηθχθισλ 
απφ ηελ νδφ, έρεη γίλεη θαηάιιειε δηακφξθσζε ηνπ παξφδηνπ 
ρψξνπ; 

   

2.5.5 Μεηαθηλήζεηο θνπαδηώλ    

 Δθφζνλ απαηηείηαη, είλαη δπλαηή ε ρξήζε ππφγεησλ 
δηαβάζεσλ απφ θηελνηξφθνπο θαη ηα θνπάδηα ηνπο; 

   

2.5.6 Βαξέα νρήκαηα    

 Έρνπλ ιεθζεί ππφςε νη αλάγθεο ησλ βαξέσλ νρεκάησλ 
(αθηίλεο ζηξνθήο, πιάηε ισξίδσλ);  

   

2.5.7 Μέζα καδηθήο κεηαθνξάο    

 Έρνπλ ιεθζεί ππφςε νη καδηθέο κεηαθνξέο;    

 Έρνπλ ιεθζεί ππφςε νη αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ ησλ κέζσλ 
καδηθήο κεηαθνξάο; 

   

 Έρνπλ ιεθζεί ππφςε νη αλάγθεο ειηγκψλ ησλ νρεκάησλ 
καδηθήο κεηαθνξάο; 

   

 Η ρσξνζέηεζε ησλ ζηάζεσλ ιεσθνξείσλ έρεη γίλεη κε ηξφπν 
πνπ λα παξέρεηαη αζθάιεηα γηα ηνπο ρξήζηεο ηεο νδνχ;   

   

2.5.8 Ορήκαηα ζπληήξεζεο νδώλ    

 Έρεη εμαζθαιηζηεί ε δπλαηφηεηα αζθαινχο ιεηηνπξγίαο ησλ 
νρεκάησλ ζπληήξεζεο ηεο νδνχ; 

   

2.6 Φσηηζκόο     

2.6.1 Φσηηζκόο    

 ηνλ ζρεδηαζκφ πξνβιέπεηαη ειεθηξνθσηηζκφο ηνπ έξγνπ; 
Δάλ φρη, παξέρεηαη επαξθήο αζθάιεηα; 

   

 Σν έξγν είλαη απαιιαγκέλν απφ ζηνηρεία πνπ δπζρεξαίλνπλ 
ηνλ θσηηζκφ ηκεκάησλ ηνπ (π.ρ. ζθηά απφ δέληξα ή γέθπξεο 
άλσ δηαβάζεσλ);  

   

 Έρεη ιεθζεί ππφςε ζηνλ γεληθφ ζρεδηαζκφ ηνπ έξγνπ ε 
ηνπνζέηεζε ησλ ζηχισλ ειεθηξνθσηηζκνχ; 

   

 Πξνθχπηνπλ εηδηθέο αλάγθεο εμαηηίαο ηνπ θπζηθνχ θσηηζκνχ; 
Δάλ δελ ιεθζνχλ κέηξα, ζα παξέρεηαη ε απαηηνχκελε 
αζθάιεηα;  

   

 Έρνπλ ιεθζεί ππφςε νη επηπηψζεηο ζηελ αζθάιεηα ηεο 
ζχγθξνπζεο νρήκαηνο κε ζηχιν (θάζε είδνπο); 

   

2.7 Γηαρείξηζε θπθινθνξίαο     

2.7.1 Κπθινθνξηαθή ξνή θαη πεξηνξηζκνί πξόζβαζεο    
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 Οη θπθινθνξηαθνί θφξηνη ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζρεδηαζκνχ 
κπνξνχλ λα εμππεξεηεζνχλ κε αζθάιεηα απφ πθηζηάκελα 
ηκήκαηα νδψλ; 

   

 Έρνπλ ιεθζεί ππφςε νη αλάγθεο πξφβιεςεο ρψξσλ 
ζηάζκεπζεο θαη ειέγρνπ ηεο ζηάζκεπζεο; 

   

 Δίλαη δπλαηφλ λα εθαξκνζηνχλ απαγνξεχζεηο ζηξνθψλ 
ρσξίο λα δεκηνπξγεζνχλ πξνβιήκαηα ζε γεηηνληθνχο 
θφκβνπο; 

   

 Έρεη ιεθζεί ππφςε ε επίδξαζε ηεο πξφζβαζεο ζε 
κειινληηθέο δξαζηεξηφηεηεο; 

   

 ηελ πεξίπησζε εθηξνπήο ηεο θπθινθνξίαο ζε άιιεο νδνχο 
(π.ρ. γηα ηελ απνθπγή θάπνηνπ κέζνπ ειέγρνπ ηεο 
θπθινθνξίαο) επεξεάδεηαη ε αζθάιεηα; 

   

2.7.2 Πξνζπέξαζε θαη ζπκβνιέο    

 Πξνβιέπεηαη επαξθέο κήθνο νξαηφηεηαο γηα πξνζπέξαζε 
(εθφζνλ απαηηείηαη, π.ρ. ζε δίηρλε νδφ) ζε επαξθέο πνζνζηφ 
ηνπ κήθνπο ηνπ έξγνπ; 

   

 Έρνπλ πξνβιεθζεί εξείζκαηα θαηάιιεινπ πιάηνπο ζε ζέζεηο 
φπνπ θαηαξγείηαη ισξίδα θπθινθνξίαο; 

   

 Έρεη πξνβιεθζεί θαηάιιειν κήθνο νξαηφηεηαο ζε θάζε 
θαηάξγεζε ισξίδαο θπθινθνξίαο; 

   

 Απέλαληη απφ ζέζεηο πξφζβαζεο θαη θφκβνπο ππάξρνπλ 
εξείζκαηα ηθαλνπνηεηηθνχ πιάηνπο;  

   

2.7.3 ηαζκνί εμππεξέηεζεο απηνθηλεηηζηώλ θαη δώλεο 
ζηάζεο 

   

 Τπάξρνπλ επαξθείο ρψξνη ζηάζεο παξά ηελ νδφ, ΔΑ θαη 
ρψξνη ζηάζκεπζεο θνξηεγψλ; 

   

 Οη είζνδνη θαη έμνδνη ζηνπο ρψξνπο ζηάζεο θαη ζηάζκεπζεο 
είλαη αζθαιείο; 

   

2.7.4 Καηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία    

 Δάλ ην έξγν πξφθεηηαη λα θαηαζθεπαζηεί κε παξάιιειε 
εμππεξέηεζε θπθινθνξίαο ζε απηφ, κπνξεί απηφ λα γίλεη κε 
αζθάιεηα; 

   

 Μπνξεί ν ζρεδηαζκφο λα πινπνηεζεί κε αζθάιεηα;    

 Έρνπλ ιεθζεί ππφςε νη αλάγθεο ζπληήξεζεο;    

 Τπάξρεη αζθαιήο πξφζβαζε απφ θαη πξνο ηηο πεξηνρέο 
έξγσλ; 

   

2.8 Πξόζζεηεο εξσηήζεηο γηα πξνηάζεηο 
αλάπηπμεο  

   

2.8.1 Οξηδνληηνγξαθία    

 ηηο πξνηεηλφκελεο πξνζβάζεηο παξέρεηαη ε απαξαίηεηε 
νξαηφηεηα ζηνπο νδεγνχο θαη ηνπο πεδνχο; 

   

 Ο ρψξνο πνπ δηαηίζεηαη γηα ζηξνθή είλαη επαξθήο γηα ηνλ 
ππάξρνληα θφξην θαη ηελ ηαρχηεηα θπθινθνξίαο; 
Οη αθηίλεο ησλ θακπχισλ θαη ε θαηεπζείαλ νξαηφηεηα είλαη 
αζθαιείο; 

   

 Σα κήθε νξαηφηεηαο θαη ηα δηαζέζηκα κήθε γηα πέδεζε είλαη 
επαξθή; 

   

2.8.2 Μεθνηνκή    

 Οη θαηά κήθνο θιίζεηο είλαη αζθαιείο;    

 Σα κήθε νξαηφηεηαο θαη ηα δηαζέζηκα κήθε γηα πέδεζε είλαη 
επαξθή; 

   

2.8.3 Πξόβιεςε ζηάζκεπζεο    

 Δπαξθεί ε ζηάζκεπζε εθηφο νδνχ ψζηε λα απνθεχγεηαη ε 
ζηάζκεπζε παξά ηελ νδφ θαη νη θίλδπλνη πνπ πξνθχπηνπλ;  

   

 Οη ρψξνη ζηάζκεπζεο είλαη ρσξνζεηεκέλνη ηθαλνπνηεηηθά;    

 ηηο πεξηνρέο ζηάζκεπζεο, δηαηίζεηαη αξθεηφο ρψξνο γηα ηελ 
θπθινθνξία θαη γηα επαξθή νξαηφηεηα πξνο ηνπο θφκβνπο; 
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2.8.4 Παξνρή ππεξεζηώλ    

 Τπάξρνπλ επαξθείο ρψξνη θφξησζεο/εθθφξησζεο εθηφο ηεο 
νδνχ; 

   

 Οη δηαηηζέκελνη ρψξνη γηα ζηξνθή κεγάισλ νρεκάησλ 
βξίζθνληαη ζε αζθαιείο ηνπνζεζίεο; 

   

 Τπάξρνπλ αξθεηέο ζέζεηο πξφζβαζεο ησλ νρεκάησλ 
έθηαθηεο αλάγθεο; 

   

2.8.5 Γηακόξθσζε πεξηβάιινληνο ρώξνπ    

 Δπεξεάδεη ε δηακφξθσζε ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ ηελ 
νξαηφηεηα ζηνπο θφκβνπο, ζηηο θακπχιεο, ζηηο πξνζβάζεηο 
θαη ζηα ζεκεία δηέιεπζεο πεδψλ; 

   

 Έρεη απνθεπρζεί ε θχηεπζε δέληξσλ ζε πεξηνρέο φπνπ είλαη 
πηζαλή ε εθηξνπή νρεκάησλ απφ ηελ νδφ; 

   

2.8.6 Γηαρείξηζε θπθινθνξίαο    

 Έρνπλ αληηκεησπηζηεί πηζαλέο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηελ 
επξχηεξε πεξηνρή; 

   

 Ο ζρεδηαζκφο ηνπ έξγνπ επηηξέπεη ηε δηαηήξεζε ησλ 
ηαρπηήησλ θπθινθνξίαο ζε αζθαιέο επίπεδν; 

   

 Ο αξηζκφο θαη ε ρσξνζέηεζε ησλ πξνζβάζεσλ είλαη 
θαηάιιεινο/ε;  

   

 Οη εγθαηαζηάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο 
είλαη ηνπνζεηεκέλεο ζε αζθαιή ζεκεία; 

   

 Δάλ ππάξρνπλ εγθαηαζηάζεηο γηα πνδήιαηα, είλαη 
ηνπνζεηεκέλεο ζε αζθαιή ζεκεία ζε ζρέζε κε ηελ θίλεζε 
ησλ νρεκάησλ; 

   

 Οη εγθαηαζηάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηνπο πεδνχο είλαη επαξθείο 
θαη ηνπνζεηεκέλεο ζε αζθαιή ζεκεία; 

   

2.8.7 Άιιεο    

 Έρεη πξνβιεθζεί επαξθήο θσηηζκφο ηεο νδνχ;    

 Έρνπλ αληηκεησπηζηεί πηζαλνί θίλδπλνη ζηνλ παξφδην ρψξν;    

 Έρεη πξνβιεθζεί επαξθήο πξφζβαζε ησλ πεδψλ ζηελ 
πεξηνρή? 

   

2.9 Άιια ζέκαηα αζθάιεηαο    

 Μπνξνχλ νρήκαηα κεγάινπ κεγέζνπο φπσο θνξηεγά, 
ιεσθνξεία, νρήκαηα έθηαθηεο αλάγθεο θαη νρήκαηα 
ζπληήξεζεο λα θηλεζνχλ κε αζθάιεηα ζηελ νδφ; 

   

 Αλ ρξεηαζηεί, είλαη δπλαηφλ λα δηαθνπεί ε θπθινθνξία ζηελ 
νδφ γηα θάπνην ηδηαίηεξν γεγνλφο ρσξίο ζπλέπεηεο ζηελ 
αζθάιεηα; 

   

 Δάλ είλαη δπλαηφλ, ηθαλνπνηνχληαη εηδηθέο απαηηήζεηο 
ηνπξηζηηθψλ δηαδξνκψλ; 

   

 Έρνπλ αληηκεησπηζηεί φια ηα ζέκαηα πνπ κπνξεί λα 
επεξεάζνπλ ηελ αζθάιεηα ηεο νδνχ; 
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Καηάινγνο 3: Έιεγρνο Οδηθήο Αζθάιεηαο ζηελ Οξηζηηθή Μειέηε 

Αληηθείκελν Διέγρνπ Ναη Όρη Παξαηεξήζεηο 

3.1 Γεληθά ζέκαηα    

3.1.1  
Αιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κεηά ηνλ 
πξνεγνύκελν ΔΟΑ 

   

 

Οη ζπλζήθεο πνπ ίζρπαλ ζηα πξνεγνχκελα ζηάδηα κειέηεο 
εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ (γεηηνληθφ νδηθφ δίθηπν, παξφδηεο 
δξαζηεξηφηεηεο, εμππεξεηνχκελε πεξηνρή, ζχλζεζε 
θπθινθνξίαο θ.ιπ.); 

   

 
Η γεληθή κνξθή ηνπ έξγνπ κεηά ηνλ ΔΟΑ ζε πξνεγνχκελν 
ζηάδην (εθφζνλ πξαγκαηνπνηήζεθε) παξακέλεη ίδηα; 

   

3.1.2 Απνρέηεπζε    

 
Έρεη γίλεη πξφβιεςε γηα ηθαλνπνηεηηθή απνρέηεπζε ησλ 
νκβξίσλ πδάησλ ζην έξγν; 

   

 
Οη θαηά κήθνο θιίζεηο θαη νη εγθάξζηεο θιίζεηο ηεο νδνχ 
εμαζθαιίδνπλ επαξθή απνξξνή νκβξίσλ; 

   

 

Έρνπλ ιεθζεί κέηξα γηα ηελ πηζαλή ζπζζψξεπζε πδάησλ 
ζηελ επηθάλεηα ηνπ νδνζηξψκαηνο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 
θαη ησλ πδάησλ πνπ κπνξεί λα πξνέξρνληαη απφ 
ππεξρείιηζε γεηηνληθψλ αγσγψλ;  

   

 
Οη απνζηάζεηο κεηαμχ ησλ θξεαηίσλ πδξνζπιινγήο 
επαξθνχλ γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ νκβξίσλ πδάησλ απφ 
ην νδφζηξσκα; 

   

 

Οη εζράξεο ησλ θξεαηίσλ είλαη ζρεδηαζκέλεο έηζη ψζηε λα 
είλαη αζθαιείο γηα ηνπο δηθπθιηζηέο (π.ρ. ηα θελά ζηηο 
εζράξεο λα κελ είλαη παξάιιεια κε ηελ πνξεία ησλ ηξνρψλ 
ησλ δηθχθισλ); 

   

 Οη δηαβάζεηο ησλ πεδψλ απνρεηεχνληαη επαξθψο;    
3.1.3 Κιηκαηηθέο ζπλζήθεο    

 

Έρνπλ αμηνπνηεζεί πθηζηάκελα κεηεσξνινγηθά δεδνκέλα ή 
γλψζε ηεο πεξηνρήο ηνπ έξγνπ πνπ ελδερνκέλσο 
ππνδεηθλχνπλ θάπνην ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα (π.ρ. ρηφλη, 
πάγν, αλέκνπο, νκίριε); 

   

3.1.4 Γηακόξθσζε πεξηβάιινληνο ρώξνπ    

 
Η δηακφξθσζε ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ επηηξέπεη ζηνπο 
νδεγνχο λα δηαθξίλνπλ ηνπο πεδνχο (θαη ην αληίζηξνθν); 

   

 
Η δηακφξθσζε ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ εμαζθαιίδεη ηελ 
νξαηφηεηα ζηνπο ηζφπεδνπο θφκβνπο; 

   

 
Δμαζθαιίδεηαη επαξθήο αζθάιεηα ζε φιεο ηηο επνρηθέο 
ζπλζήθεο (π.ρ. θάιπςε πηλαθίδσλ απφ βιάζηεζε, 
επηπηψζεηο ιφγσ ηνπ θσηφο ή ηεο ζθηάο θ.ιπ.) 

   

 
Η αζθάιεηα ζηνλ παξφδην ρψξν ζα είλαη επαξθήο θαη φηαλ 
αλαπηπρζνχλ δέληξα θαη θπηά (απνπζία παξαγφλησλ 
θηλδχλσλ ζηνλ παξφδην ρψξν); 

   

 
ε ζεκεία φπνπ είλαη πηζαλή ε εθηξνπή νρεκάησλ απφ ηελ 
νδφ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί «εχθακπηε» βιάζηεζε; 

   

3.1.5 Γίθηπα Κνηλήο Ωθέιεηαο    

 
Η πξνηεηλφκελε ράξαμε είλαη ζπκβαηή κε ηελ χπαξμε 
ππνγείσλ θαη ελαεξίσλ δηθηχσλ θνηλήο σθέιεηαο; 

   

 

Έρεη γίλεη έιεγρνο ηεο ζέζεο ζηνηρείσλ θαη εμνπιηζκνχ πνπ 
ζρεηίδεηαη κε ηα δίθηπα  Ο.Κ.Ω. (γηα πηζαλά εκπφδηα 
νξαηφηεηαο, ζέζε ζηχισλ, απφζηαζε ελαέξησλ δηθηχσλ απφ 
ην νδφζηξσκα θ.ιπ.); 

   

3.1.6 Παξόδηεο ρξήζεηο    

 Δίλαη φιεο νη πξνζβάζεηο ζηηο παξφδηεο ρξήζεηο αζθαιείο;    
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Δπεξεάδεηαη ε θπθινθνξία ζηηο ζέζεηο πξφζβαζεο ζηηο 
παξφδηεο ρξήζεηο, εηδηθά θνληά ζε θφκβνπο; 

   

 
Έρνπλ ειεγρζεί νη ρψξνη ζηάζκεπζεο παξά ηελ νδφ σο πξνο 
ηε δηαζέζηκε νξαηφηεηα θ.ιπ.; 

   

 
Έρεη πξνβιεθζεί αζθαιήο πξφζβαζε ζε θχξηεο πεξηνρέο 
γέλεζεο θπθινθνξίαο; 

   

 
Δπεξεάδεηαη ε αληίιεςε ηνπ νδεγνχ γηα ηελ νδφ απφ ηελ 
χπαξμε θσηηζκνχ ή θσηεηλψλ ζεκαηνδνηψλ ζε γεηηνληθέο 
νδνχο; 

   

 
Έρεη ιεθζεί ππφςε ε αλάγθε αληηκεηψπηζεο ηεο ζάκβσζεο 
εμαηηίαο θσηηζκνχ παξφδησλ εγθαηαζηάζεσλ; 

   

 Έρνπλ εμεηαζηεί νη εηδηθέο αλάγθεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ 
αγξνηηθέο κεηαθηλήζεηο θαη θηλήζεηο θνπαδηψλ; 

   

3.1.7 
Έθηαθηα πεξηζηαηηθά, ζηάζε ιόγσ κεραληθήο βιάβεο, 
πξόζβαζε νρεκάησλ έθηαθηεο αλάγθεο 

   

 
Έρεη ιεθζεί κέξηκλα γηα ηελ αζθαιή πξφζβαζε θαη θίλεζε 
ησλ νρεκάησλ έθηαθηεο αλάγθεο; 

   

 
Η κνξθή θαη ε δηάηαμε ησλ λεζίδσλ θαη ησλ ζηεζαίσλ 
επηηξέπεη ηελ θίλεζε ησλ νρεκάησλ έθηαθηεο αλάγθεο ρσξίο 
ηε δηαθνπή ηεο θπθινθνξίαο; 

   

 Έρεη γίλεη πξφβιεςε γηα πηζαλή χπαξμε αθηλεηνπνηεκέλσλ 
νρεκάησλ ιφγσ βιάβεο ή ζηακαηεκέλσλ νρεκάησλ 
έθηαθηεο αλάγθεο; 

   

 Έρεη γίλεη ηθαλνπνηεηηθή πξφβιεςε ηειεθψλσλ έθηαθηεο 
αλάγθεο, εθφζνλ απαηηνχληαη; 

   

 ε νδνχο κε δηαρσξηζηηθή λεζίδα έρεη γίλεη αζθαιήο 
πξφβιεςε γηα ηα ζεκεία δηαθνπήο ηεο (π.ρ. σο πξνο ηε 
ζπρλφηεηα, ηελ νξαηφηεηα θ.ιπ.); 

   

3.1.8 Γηαπιάηπλζε θαη/ή αιιαγή ηεο ράξαμεο    

 
Σπρφλ πξνβιεπφκελε δηαπιάηπλζε ή θαηαζθεπή δεχηεξνπ 
θιάδνπ κπνξεί λα αλαγλσξηζηεί απφ ηνπο ρξήζηεο ηεο νδνχ 
κε βάζε ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο νδνχ; 

   

 
Η κεηάβαζε απφ εληαία επηθάλεηα θπθινθνξίαο ζε 
δηαρσξηζκέλε θαη αληίζηξνθα γίλεηαη κε αζθάιεηα; 

   

3.1.9 Καηάζηαζε πξαλώλ νξπγκάησλ/επηρσκάησλ     

 
Η θαηάζηαζε ησλ πξαλψλ είλαη αζθαιήο γηα ηνπο ρξήζηεο 
(π.ρ. δελ ππάξρεη θίλδπλνο γηα ηνπο ρξήζηεο ηεο νδνχ απφ 
αζηαζέο πιηθφ); 

   

3.1.10 Αληηνιηζζεηηθόηεηα    

 

Έρεη ιεθζεί ππφςε ε αλάγθε γηα αληηνιηζζεξή επηθάλεηα 
νδνζηξψκαηνο ζηηο πεξηνρέο πςειψλ απαηηήζεσλ ζε ηξηβή 
(π.ρ. ζε θακπχιεο, θαηά ηελ πξνζέγγηζε ζε ηζφπεδνπο 
θφκβνπο θαη θσηεηλνχο ζεκαηνδφηεο, ζέζεηο δηαρσξηζκνχ 
ξεπκάησλ θπθινθνξίαο θ.ιπ.); 

   

3.2 Θέκαηα ζρεδηαζκνύ (γεληθά)    

3.2.1 Οξηδνληηνγξαθία θαη κεθνηνκή    

 Ο ζπλδπαζκφο ηεο νξηδνληηνγξαθίαο θαη ηεο κεθνηνκήο είλαη 
αζθαιήο; 

   

 Η κεθνηνκή είλαη νκνηνγελήο ζε φιν ην έξγν;    

 Η νξηδνληηνγξαθία είλαη νκνηνγελήο ζε φιν ην έξγν;    

 Η ράξαμε είλαη ζπκβαηή κε ηε ιεηηνπξγία ηεο νδνχ;    

3.2.2 Σππηθή δηαηνκή    

 Σν πιάηνο ησλ ισξίδσλ θπθινθνξίαο θαη ηνπ εξείζκαηνο, ηεο 
θεληξηθήο λεζίδαο θαη ησλ ππνινίπσλ ζηνηρείσλ ηεο 
δηαηνκήο είλαη ζπκβαηά κε ηνλ ιεηηνπξγηθφ ραξαθηήξα ηεο 
νδνχ; 

   

 Σα πιάηε ησλ εξεηζκάησλ επαξθνχλ γηα ηε ζηάζε νρήκαηνο;    
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 Σα πιάηε ησλ δηαρσξηζηηθψλ λεζίδσλ επαξθνχλ γηα ηελ 
ηνπνζέηεζε ηνπ νδηθνχ εμνπιηζκνχ; 

   

 Οη επηθιίζεηο είλαη ζπκβαηέο κε ην νδηθφ πεξηβάιινλ;    

 Οη εγθάξζηεο θιίζεηο ησλ εξεηζκάησλ εμαζθαιίδνπλ ηελ 
αζθαιή θίλεζε ησλ νρεκάησλ;  

   

 Οη  επηθιίζεηο βαηψλ απφ νρήκαηα επηθαλεηψλ (π.ρ. 
ηξγσληθψλ ξείζξσλ νδνχ) είλαη θαηάιιειεο; 

   

 Έρνπλ πξνβιεθζεί ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηνπο πεδνχο 
θαη ηνπο δηθπθιηζηέο; 

   

 Έρνπλ απνθεπρζεί θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ αλεπηζχκεηεο 
δηαθνξνπνηήζεηο ζηελ ηππηθή δηαηνκή; 

   

 Έρνπλ πξνβιεθζεί αζθαιείο ζπλαξκνγέο θαη δηακνξθψζεηο 
κεηαμχ ησλ νδηθψλ ηκεκάησλ κε ηπρφλ δηαθνξνπνηήζεηο 
ζηνηρείσλ ηεο ηππηθήο δηαηνκήο; 

   

3.2.3 Γηακόξθσζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο νδνύ    

 
Έρνπλ ζρεδηαζηεί φια ηα ζηνηρεία δηαρείξηζεο ηεο 
θπθινθνξίαο θαηάιιεια ψζηε λα κελ δεκηνπξγνχληαη 
επηθίλδπλεο ζπλζήθεο; 

   

 
Η ρξήζε ζήκαλζεο θαη αληαλαθιαζηηθψλ πιηθψλ επαξθεί ζε 
πεξηπηψζεηο αιιαγψλ ζηε ράξαμε; 

   

 Έρνπλ ιεθζεί επαξθψο ππφςε νη αλάγθεο πξνζπέξαζεο;    

 
Όπνπ είλαη απαξαίηεην, έρνπλ πξνβιεθζεί ισξίδεο 
πξνζπέξαζεο κε αζθαιή δηακφξθσζε ηεο αξρήο θαη ηνπ 
ηέινπο ηνπο; 

   

 
Παξέρεηαη δπλαηφηεηα αζθαινχο πξνζπέξαζεο φπνπ απηή 
επηηξέπεηαη; 

   

 
Έρνπλ αληηκεησπηζζεί πξνβιήκαηα ζάκβσζεο ησλ νδεγψλ 
απφ ηνλ ήιην θαηά ηελ αλαηνιή θαη ηε δχζε; 

   

 
Έρνπλ ιεθζεί ππφςε νη απαηηήζεηο ησλ κέζσλ καδηθήο 
κεηαθνξάο; 

   

3.2.4 Οξαηόηεηα - κήθνο νξαηόηεηαο    

 

Η δηακφξθσζε ηεο νξηδνληηνγξαθίαο θαη ηεο κεθνηνκήο 
ηθαλνπνηνχλ ηηο απαηηήζεηο νξαηφηεηαο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ 
ρξεζηψλ; 

   

 
Η επηιεγείζα ηαρχηεηα γηα ηνλ έιεγρν νξαηφηεηαο είλαη ε 
θαηάιιειε γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ρξεζηψλ; 

   

3.2.5 Γηακόξθσζε πεξηβάιινληνο    

 
Έρεη ιεθζεί ππφςε ε αζθάιεηα θαηά ηελ ηνπνζέηεζε 
ζηνηρείσλ πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ πεξηβαιινληηθή κειέηε; 
(π.ρ. ερνπεηαζκάησλ); 

   

3.3 Θέκαηα ράξαμεο ηεο νδνύ    

3.3.1 Πξνδηαγξαθέο ζρεδηαζκνύ     

 
Οη πξνδηαγξαθέο ζρεδηαζκνχ είλαη ζχγρξνλεο γηα ηηο 
απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ; 

   

3.3.2 Αλαγλσξηζηκόηεηα ηεο νδνύ    

 

Η γεληθή εηθφλα, ν ιεηηνπξγηθφο ραξαθηήξαο θαη ηα γεληθά 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ έξγνπ γίλνληαη εγθαίξσο αληηιεπηά απφ 
ηνπο νδεγνχο; 

   

3.3.3 Οξαηόηεηα – κήθνο νξαηόηεηαο    

 Σν έξγν είλαη απαιιαγκέλν απφ εκπφδηα νξαηφηεηαο, 
εμαηηίαο:  
- ζηεζαίσλ αζθαιείαο; 
- θχηεπζεο; 
- πεξίθξαμεο; 
- θηγθιηδσκάησλ γεθπξψλ; 
- ηνίρσλ αληηζηήξημεο; 
- βάζξσλ γεθπξψλ; 
- ζηνηρείσλ νδηθνχ εμνπιηζκνχ;  
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- εγθαηαζηάζεσλ ζηάζκεπζεο; 
- πηλαθίδσλ; 
- δηακφξθσζεο ηνπ εδάθνπο; 
- ζηαζκεπκέλσλ νρεκάησλ ζε παξαθακπηήξηεο νδνχο         
  ή παξά ην θξάζπεδν; 
- αθηλεηνπνηεκέλεο θπθινθνξίαο; 

 Δίλαη εκθαλείο ηπρφλ δηαβάζεηο ζηδεξνδξνκηθψλ γξακκψλ, 
γέθπξεο θαη ινηπνί θίλδπλνη; 

   

 Σν έξγν είλαη απαιιαγκέλν απφ ζηνηρεία (π.ρ. αληζφπεδεο 
δηαβάζεηο, γέθπξεο ζήκαλζεο, θιαδηά δέληξσλ) πνπ κπνξεί 
λα κεηψλνπλ ην κήθνο νξαηφηεηαο ζε θνηιψκαηα; 

   

 Όπνπ απαηηείηαη, δηαηίζεηαη ην απαξαίηεην ειεχζεξν χςνο ή 
παξαθακπηήξηα νδφο θαηάιιειε γηα νρήκαηα κεγάινπ 
χςνπο; 

   

 Η νξαηφηεηα είλαη επαξθήο ζε θάζε: 
- δηάβαζε πεδψλ, πνδειαηψλ; 
- νδφ πξφζβαζεο, ηδησηηθή νδφ, θιάδνπο εηζφδνπ-εμφδνπ; 
- ζέζε κεηαβνιήο ζηνηρείσλ ηεο δηαηνκήο θ.ιπ.; 

   

3.3.4 πλαξκνγή λέαο θαη πθηζηάκελεο νδνύ    

 Έρνπλ εμεηαζηεί νη επηπηψζεηο ζηελ αζθάιεηα ζην ηκήκα 
ζπλαξκνγήο λέαο θαη πθηζηάκελεο νδνχ; 

   

 Η κεηάβαζε απφ ηελ πθηζηάκελε νδφ ζηελ λέα γίλεηαη κε 
αζθαιή ηξφπν; 

   

 Δάλ ε πθηζηάκελε νδφο είλαη ρακειφηεξσλ πξνδηαγξαθψλ 
απφ ηε λέα, ππάξρεη επδηάθξηηε θαη ζαθήο ζρεηηθή 
πξνεηδνπνίεζε; 

   

 ηα ζεκεία φπνπ απαηηείηαη απφηνκε αιιαγή ηεο ηαρχηεηαο 
έρνπλ ιεθζεί ηα θαηάιιεια κέηξα αζθάιεηαο θπξίσο σο πξνο 
ηελ απαηηνχκελε αληηνιηζζεηηθφηεηα; 

   

 Η ζχλδεζε ηνπ λένπ έξγνπ κε ην πθηζηάκελν δίθηπν γίλεηαη 
καθξηά απφ ζέζε απμεκέλεο επηθηλδπλφηεηαο (π.ρ. θχξησκα, 
νξηδνληηνγξαθηθή θακπχιε, πεξηνρή κεησκέλεο νξαηφηεηαο 
θιπ.); 

   

 ηελ πεξίπησζε πνπ νη πξνδηαγξαθέο λέαο νδνχ θαη 
πθηζηάκελεο είλαη δηαθνξεηηθέο, ε κεηάβαζε γίλεηαη ζηαδηαθά 
θαη κε αζθάιεηα; 

   

 Δμαζθαιίδεηαη ε νδηθή αζθάιεηα ζηηο ζέζεηο κεηαβνιήο ηνπ 
νδηθνχ πεξηβάιινληνο (π.ρ. απφ ππεξαζηηθφ ζε αζηηθφ, απφ 
πεξηνρέο ρσξίο ζε πεξηνρέο κε πεξηνξηζκνχο ηαρχηεηαο); 

   

 
Έρεη εμεηαζηεί ελδερφκελε αλάγθε έγθαηξεο 
πξνεηδνπνηεηηθήο ζήκαλζεο; 

   

3.3.5 Γηακόξθσζε γεθπξώλ θαη νρεηώλ    

 Η κεηάβαζε απφ ηελ ηππηθή δηαηνκή ηεο νδνχ ζηε δηαηνκή 
ηεο γέθπξαο γίλεηαη κε αζθαιή ηξφπν; 

   

3.4 Κόκβνη    

3.4.1 Οξαηόηεηα πξνο θαη εληόο ησλ θόκβσλ    

 Η δηακφξθσζε ηεο νξηδνληηνγξαθίαο θαη ηεο κεθνηνκήο εληφο 
ησλ θφκβσλ θαη ζηνπο θιάδνπο πξνζέγγηζεο εμαζθαιίδεη ηελ 
απαηηνχκελε νξαηφηεηα γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ρξεζηψλ; 

   

 Οη εθαξκνδφκελεο πξνδηαγξαθέο γηα ηνλ έιεγρν ηεο 
νξαηφηεηαο είλαη νη θαηάιιειεο ζε ζρέζε κε ηελ ηαρχηεηα θαη 
γηα θάζε είδνπο ζχλζεζε ηεο θπθινθνξίαο; 

   

 Σν έξγν είλαη απαιιαγκέλν απφ εκπφδηα νξαηφηεηαο, 
εμαηηίαο:  
- ζηεζαίσλ αζθαιείαο; 
- πεξίθξαμεο; 
- θχηεπζεο; 
- ζηνηρείσλ νδηθνχ εμνπιηζκνχ;  
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- θηηξίσλ; 
- ηνίρσλ αληηζηήξημεο; 
- εγθαηαζηάζεσλ ζηάζκεπζεο; 
- πηλαθίδσλ; 
- δηακφξθσζεο ηνπ εδάθνπο; 
- βάζξσλ γεθπξψλ; 
- ζηαζκεπκέλσλ νρεκάησλ; 
-ζεηξάο αθηλεηνπνηεκέλσλ νρεκάησλ; 

 Δίλαη εκθαλείο ηπρφλ δηαβάζεηο ζηδεξνδξνκηθψλ γξακκψλ, 
γέθπξεο θαη ινηπνί θίλδπλνη θνληά ζηνπο θφκβνπο; 

   

 Δμαζθαιίδνληαη ηα ειάρηζηα απαηηνχκελα ηξίγσλα 
νξαηφηεηαο: 
- ζηνπο θιάδνπο εηζφδνπ-εμφδνπ; 
- ζηηο αηρκέο ησλ θιάδσλ εηζφδνπ-εμφδνπ; 
- ζηνπο ηζφπεδνπο θφκβνπο; 
- ζηνπο θπθιηθνχο θφκβνπο; 
- ζε άιια ζεκεία εκπινθήο;  

   

3.4.2 Μνξθή     

 Οη ηζφπεδνη θφκβνη θαη νη πξνζβάζεηο είλαη θαηάιιεια 
δηακνξθσκέλνη ψζηε λα εμππεξεηνχληαη νη θηλήζεηο ησλ 
νρεκάησλ, ησλ πεδψλ θαη ησλ πνδειαηψλ; 

   

 Έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ην θαηάιιειν φρεκα ζρεδηαζκνχ γηα ηε 
δηαζηαζηνιφγεζε ησλ θακπχισλ; 

   

 Οη θφκβνη είλαη απαιιαγκέλνη απφ άιια αζπλήζηζηα ζηνηρεία 
πνπ κπνξεί λα επεξεάδνπλ ηελ νδηθή αζθάιεηα; 

   

 Έρεη πξνβιεθζεί πεξίθξαμε γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πεδψλ 
φπνπ απηφ είλαη απαξαίηεην; 

   

 Έρεη εμαζθαιηζηεί ε αληηνιηζζεηηθφηεηα ηνπ νδνζηξψκαηνο 
φπνπ απαηηείηαη;  

   

 Έρνπλ πξνβιεθζεί λεζίδεο θαη πηλαθίδεο φπνπ απαηηείηαη;    

 Αλαθνξηθά κε ηα νρήκαηα πνπ ζηαζκεχνπλ εληφο ή θνληά ζε 
ηζφπεδνπο θφκβνπο: είλαη απηφ δπλαηνλ λα γίλεηαη κε 
αζθάιεηα ή πξέπεη λα πξνβιεθζεί θάπνηνο άιινο ρψξνο; 

   

 Οη λεζίδεο ηνπ θφκβνπ είλαη θαηάιιειεο φζνλ αθνξά: 
- ζηελ θαζνδήγεζε ησλ νρεκάησλ;  
- ζηε κειινληηθή ηνπνζέηεζε θσηεηλψλ ζεκαηνδνηψλ; 
- ζηελ αλακνλή πεδψλ; 
- ζην λα κελ ζπληζηνχλ εκπφδην ζηελ πνξεία ησλ νρεκάησλ; 
- ζην κήθνο νξαηφηεηαο γηα ζηάζε; 
- ζηε βαηφηεηα απφ νρήκαηα εθηφο πνξείαο; 

   

 Γηαηίζεηαη επαξθήο θαηαθφξπθνο ειεχζεξνο ρψξνο;    

3.4.3 Αλαγλσξηζηκόηεηα από ηνπο νδεγνύο    

 Η χπαξμε, ε γεληθή εηθφλα, ν ιεηηνπξγηθφο ραξαθηήξαο θαη ηα 
γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θφκβνπ γίλνληαη έγθαηξα θαη 
νξζψο αληηιεπηά απφ ηνπο νδεγνχο; 

   

 Οη ηαρχηεηεο πξνζέγγηζεο θαη νη δηαδξνκέο ησλ νρεκάησλ 
εληφο ηνπ θφκβνπ παξέρνπλ αζθάιεηα; 

   

 Σν έξγν είλαη απαιιαγκέλν απφ παξαπιαλεηηθά ζηνηρεία;    

 Σν έξγν είλαη απαιιαγκέλν απφ πξνβιήκαηα ζάκβσζεο ησλ 
νδεγψλ απφ ηνλ ήιην θαηά ηελ αλαηνιή θαη ηε δχζε; 

   

3.4.4 Φσηεηλνί ζεκαηνδόηεο    

  Η δηαδνρή θαη ε δηάξθεηα ησλ θάζεσλ παξέρνπλ ηελ 
απαηηνχκελε αζθάιεηα; 

   

 Γηαηίζεηαη επαξθήο ρξφλνο γηα ηελ θίλεζε νρεκάησλ θαη 
πεδψλ; 

   

 Οη θαλνί είλαη νξαηνί (π.ρ. δελ θαιχπηνληαη απφ δέληξα, 
ζηχινπο, πηλαθίδεο ή κεγάια νρήκαηα);  

   

 Οη θαλνί πνπ αθνξνχλ ζε άιινπο θιάδνπο πξνζέγγηζεο 
θαιχπηνληαη ψζηε λα κελ είλαη νξαηνί; 
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 Υξεζηκνπνηνχληαη θαλνί κε πςειή έληαζε φπνπ απηφ είλαη 
απαξαίηεην θαηά ηελ αλαηνιή θαη ηε δχζε ηνπ ήιηνπ;   

   

 Η ράξαμε (νξηδφληηα θαη θαηαθφξπθε) εμαζθαιίδεη επαξθέο 
κήθνο νξαηφηεηαο γηα ζηάζε ηφζν ζηνλ θφκβν φζν θαη ζην 
ηέινο ηεο νπξάο αθηλεηνπνηεκέλσλ νρεκάησλ; 

   

 Όπνπ απαηηείηαη, παξέρνληαη νη απαξαίηεηεο δηεπθνιχλζεηο 
γηα ηνπο πεδνχο, ηδηαίηεξα ηνπο ειηθησκέλνπο; 

   

 Οη νδεγνί πνπ πξνζεγγίδνπλ κπνξνχλ λα δηαθξίλνπλ ηνπο 
πεδνχο; 

   

 Πξνβιέπνληαη θάζεηο γηα πξνζηαηεπφκελε ή κε ζηξέθνπζα 
θίλεζε φπνπ απηφ είλαη απαξαίηεην; 

   

 Οη ζεκαηνδφηεο ηνπνζεηνχληαη ζε ζεκεία φπνπ δελ 
απνηεινχλ θίλδπλν; 

   

 Οη δηαγξακκίζεηο πνπ αθνξνχλ ζε ζηξέθνπζεο θηλήζεηο είλαη 
επαξθείο; 

   

 Έρνπλ πξνβιεθζεί ηθαλνπνηεηηθέο θάζεηο γηα ηελ θίλεζε ησλ 
πεδψλ; 

   

3.4.5 Κπθιηθνί θόκβνη    

 Έρεη πξνβιεθζεί επαξθήο εθηξνπή ψζηε λα κεηψλνληαη νη 
ηαρχηεηεο πξνζέγγηζεο; 

   

 Οη δηαρσξηζηηθέο λεζίδεο θαηά ηελ πξνζέγγηζε, αλ 
απαηηνχληαη, επαξθνχλ αλαθνξηθά κε ηα κήθε νξαηφηεηαο, ηα 
ππάξρνληα κήθε, ηελ αλακνλή πεδψλ θ.ιπ.; 

   

 Η θεληξηθή θπθιηθή λεζίδα είλαη επδηάθξηηε;    

 Σν θαηάιιειν φρεκα ζρεδηαζκνχ κπνξεί λα εμππεξεηεζεί;    

 Σα ζηνηρεία ηεο θεληξηθήο λεζίδαο είλαη ηθαλνπνηεηηθά 
(δηαγξάκκηζε, πξνζπειαζηκφηεηα, επθξίλεηα); 

   

 Οη πεδνί θαη νη πνδειάηεο γίλνληαη εγθαίξσο νξαηνί απφ ηνπο 
νδεγνχο; 

   

 Δίλαη δπλαηφλ νη πεδνί λα δηαθξίλνπλ ηα ζηξέθνληα νρήκαηα 
(απνπζία εκπνδίσλ ζηηο θακπχιεο νξαηφηεηαο); 

   

 Τπάξρεη θαηεπζπληήξηα νξηδφληηα ζήκαλζε ζηηο ισξίδεο 
πξνζέγγηζεο πνπ απαηηείηαη; 

   

 Ο θσηηζκφο είλαη επαξθήο;    

 3.5 Θέκαηα ρξεζηώλ ηεο νδνύ θαη νρεκάησλ    

3.5.1 Πεδνί    

 Οη πεδνί κπνξνχλ λα θηλεζνχλ κε αζθάιεηα ζε: 
- ηζφπεδνπο θφκβνπο; 
- ζεκαηνδνηνχκελεο δηαβάζεηο θαη δηαβάζεηο πεδψλ; 
- λεζίδεο; 
- πξνεθηάζεηο θξαζπέδσλ; 
- γέθπξεο θαη νρεηνχο; 
- άιια ζεκεία; 

   

 Κάζε δηάβαζε είλαη επαξθήο φζνλ αθνξά: 
- ζηελ νξαηφηεηα πξνο θάζε θαηεχζπλζε; 
- ζηε ρξήζε απφ άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο; 
- ζηε ρξήζε απφ ειηθησκέλνπο; 
- ζηε ρξήζε απφ παηδηά; 

   

 Γίλεηαη επαξθήο θαζνδήγεζε γηα ηελ χπαξμε δηαβάζεσλ 
πεδψλ; 

   

 Οη δηαβάζεηο έρνπλ ρσξνζεηεζεί έηζη ψζηε λα κεγηζηνπνηείηαη 
ε ρξήζε ηνπο; 

   

 Οη πεδνί απνηξέπνληαη απφ ην λα δηαζρίδνπλ ηελ νδφ απφ κε 
αζθαιή ζεκεία; 

   

 Η ζήκαλζε πνπ αθνξά ζηνπο πεδνχο είλαη θαηάιιειε θαη 
επαξθήο; 

   

 Σα πιάηε θαη νη θιίζεηο ησλ δηαδξφκσλ γηα ηνπο πεδνχο, ησλ 
δηαβάζεσλ θ.ιπ. επαξθνχλ;  
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 Η επηθάλεηα ησλ δηαδξφκσλ γηα ηνπο πεδνχο, ησλ δηαβάζεσλ 
θ.ιπ. είλαη ηθαλνπνηεηηθή; 

   

 ε θάζε δηάβαζε έρεη πξνβιεθζεί δηακφξθσζε ξάκπαο γηα 
ΑκεΑ;   

   

 ε θάζε δηάβαζε έρεη απνθεπρζεί ε χπαξμε αγσγψλ θαη 
θξεαηίσλ ππνλφκσλ; 

   

 Ο θσηηζκφο είλαη επαξθήο ζε θάζε δηάβαζε;    

 Οη δηαβάζεηο έρνπλ ρσξνζεηεζεί έηζη ψζηε λα κεγηζηνπνηείηαη 
ε ρξήζε ηνπο; 

   

3.5.2 Πνδειάηεο    

 Έρνπλ ιεθζεί ππφςε νη αλάγθεο ησλ πνδειαηψλ: 
- ζηηο πεξηνρέο ησλ θφκβσλ (εηδηθά θπθιηθψλ); 
- εηδηθά ζε νδνχο πςειψλ ηαρπηήησλ; 
- ζε δηαδξνκέο γηα πνδειάηεο θαη δηαζηαπξψζεηο; 

   

 ε δηαδξφκνπο θνηλήο ρξήζεο απφ πεδνχο θαη πνδειάηεο 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απηψλ ζε ππφγεηεο δηαβάζεηο θαη 
γέθπξεο) παξέρεηαη ε απαηηνχκελε αζθάιεηα θαη ππάξρεη ε 
θαηάιιειε ζήκαλζε; 

   

3.5.3 Γηθπθιηζηέο    

 „Δρεη απνθεπρζεί ε ηνπνζέηεζε ζην νδφζηξσκα, εμνπιηζκνχ 
ή αληηθεηκέλσλ πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ απψιεηα 
επζηάζεηαο γηα ηα δίθπθια; 

   

 Ο παξφδηνο ρψξνο είλαη απαιιαγκέλνο απφ θάζε εκπφδην 
πάλσ ζην νπνίν κπνξεί λα πξνζθξνχζνπλ νη δηθπθιηζηέο 
θηλνχκελνη εληφο θακπχισλ; 

   

 Η ζήκαλζε θαη ε δηαγξάκκηζε είλαη θαηάιιειε γηα ηνπο 
δηθπθιηζηέο; 

   

 Έρεη απνθεπρζεί ε ρξήζε θξαζπέδνπ ζε πεξηνρέο πςειψλ 
ηαρπηήησλ; 

   

 ε πεξηνρέο κε απμεκέλε πηζαλφηεηα εθηξνπήο δηθχθισλ 
απφ ηελ νδφ, έρεη γίλεη θαηάιιειε δηακφξθσζε ηνπ παξφδηνπ 
ρψξνπ; 

   

 Έρνπλ απνκαθξπλζεί ή θαηάιιεια θαιπθζεί φινη νη ζηχινη 
θαη ν νδηθφο εμνπιηζκφο; 

   

3.5.4 Μεηαθηλήζεηο θνπαδηώλ δώσλ    

 Δθφζνλ απαηηείηαη, είλαη δπλαηή ε ρξήζε ππφγεησλ 
δηαβάζεσλ απφ θηελνηξφθνπο θαη ηα θνπάδηα ηνπο; 

   

3.5.5 Βαξέα νρήκαηα    

 Έρνπλ ιεθζεί ππφςε νη αλάγθεο ησλ βαξέσλ νρεκάησλ 
(αθηίλεο ζηξνθήο, πιάηε ισξίδσλ);  

   

 Έρνπλ ιεθζεί ππφςε νη αλάγθεο ησλ βαξέσλ νρεκάησλ θαη 
έρεη ηνπνζεηεζεί ε θαηάιιειε ζήκαλζε; 

   

3.5.6 Μέζα καδηθήο κεηαθνξάο    

 Έρνπλ ιεθζεί ππφςε νη αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ ησλ κέζσλ 
καδηθήο κεηαθνξάο; 

   

 Έρνπλ ιεθζεί ππφςε νη αλάγθεο ειηγκψλ ησλ νρεκάησλ 
καδηθήο κεηαθνξάο; 

   

 Η ρσξνζέηεζε ησλ ζηάζεσλ ιεσθνξείσλ έρεη γίλεη κε ηξφπν 
πνπ λα παξέρεηαη αζθάιεηα γηα ηνπο ρξήζηεο ηεο νδνχ;   

   

3.5.7 Ορήκαηα ζπληήξεζεο νδώλ    

 Έρνπλ ιεθζεί ππφςε νη αλάγθεο ησλ νρεκάησλ ζπληήξεζεο 
νδψλ θαη έρεη ηνπνζεηεζεί ε θαηάιιειε ζήκαλζε γηα ηελ 
αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπο ζε φιεο ηηο ζπλζήθεο ησλ εξγαζηψλ 
ζπληήξεζεο; 

   

3.6 Φσηηζκόο, ζήκαλζε θαη δηαγξάκκηζε    

3.6.1 Φσηηζκόο    
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 Παξέρεηαη ν απαηηνχκελνο θσηηζκφο φπνπ απηφ είλαη 
απαξαίηεην; 

   

 Σν έξγν είλαη απαιιαγκέλν απφ ζηνηρεία πνπ κπνξεί λα 
παξεκπνδίζνπλ ηνλ θσηηζκφ (π.ρ. δέληξα ή γέθπξεο άλσ 
δηαβάζεσλ); 

   

 Σν έξγν είλαη απαιιαγκέλν απφ ζηχινπο πνπ κπνξεί λα 
απνηεινχλ επηθίλδπλα πιεπξηθά εκπφδηα; 

   

 
Πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ παξακνξθψζηκνπ ηχπνπ 
ζηχινη; 

   

 Φσηηζκφο πεξηβάιινληνο: έρνπλ ηθαλνπνηεζεί πηζαλέο εηδηθέο 
αλάγθεο θσηηζκνχ πνπ πξνθαινχληαη εμαηηίαο ηνπ; 

   

 Ο ζρεδηαζκφο ηνπ θσηηζκνχ είλαη απαιιαγκέλνο απφ 
ζηνηρεία πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ ζχγρπζε ζε ζρέζε κε 
ηνπο θσηεηλνχο ζεκαηνδφηεο ή ηε ζήκαλζε; 

   

 Ο θσηηζκφο είλαη επαξθήο ζε φιεο ηηο δηαβάζεηο, πεδνδξφκηα, 
λεζίδεο θ.ιπ. 

   

 Φσηίδνληαη επαξθψο φιεο νη πεξηνρέο αηρκψλ ησλ θιάδσλ 
εηζφδνπ/εμφδνπ ζηνπο θφκβνπο; 

   

 Φσηίδνληαη επαξθψο φιεο νη πεξηνρέο ζπκβνιήο νδψλ;    

 Σν έξγν είλαη απαιιαγκέλν απφ  πεξηνρέο ρσξίο θσηηζκφ;    

 Αλ ππάξρνπλ πεξηνρέο φπνπ ζπκβαίλνπλ αηπρήκαηα πνπ 
κπνξεί λα αληηκεησπηζζνχλ κε βειηίσζε ηνπ θσηηζκνχ, 
πξνβιέπεηαη λα εθαξκνζζεί απηφ; 

   

3.6.2 Καηαθόξπθε ζήκαλζε    

 Υξεζηκνπνηνχληαη νη θαηάιιειεο πηλαθίδεο φπνπ είλαη 
απαξαίηεην; 

   

 Οη πηλαθίδεο ηνπνζεηνχληαη έηζη ψζηε λα είλαη επδηάθξηηεο θαη 
επαλάγλσζηεο εγθαίξσο; 

   

 Οη πηλαθίδεο γίλνληαη άκεζα θαηαλνεηέο;    

 Οη πηλαθίδεο ηθαλνπνηνχλ ηηο αλάγθεο ησλ νδεγψλ; (π.ρ. 
θαηεπζπληήξηεο πηλαθίδεο, πηλαθίδεο έλδεημεο νξίσλ 
ηαρχηεηαο, θ.ιπ.)  

   

 Η ηνπνζέηεζε ησλ πηλαθίδσλ γίλεηαη έηζη ψζηε λα κελ 
πεξηνξίδεηαη ην κήθνο νξαηφηεηαο ησλ νδεγψλ; 

   

 Οη πηλαθίδεο ηνπνζεηνχληαη έηζη ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε 
νξαηφηεηα: 
- απφ/πξνο ηηο πξνζβάζεηο θαη ηηο δηαζηαπξνχκελεο νδνχο; 
- απφ/πξνο ζέζεηο πεδψλ θαη άιια ζεκαληηθά ζεκεία ζηελ 
νδφ; 

   

 Έρνπλ ιεθζεί ππφςε νη επηπηψζεηο νδηθήο αζθάιεηαο θαηά 
ηελ πξφζθξνπζε νρεκάησλ πάλσ ζηηο πηλαθίδεο; 

   

 Οη βάζεηο ζηήξημεο ησλ πηλαθίδσλ βξίζθνληαη εθηφο ηεο 
ειεχζεξεο δψλεο πιεπξηθψλ εκπνδίσλ ηεο νδνχ; 

   

 Πξνθεηκέλνπ γηα πηλαθίδεο ζε κηθξή απφζηαζε απφ ηελ νδφ: 
- είλαη παξακνξθψζηκνπ ηχπνπ; 
- πξνβιέπεηαη ε ηνπνζέηεζε ζηεζαίνπ αζθαιείαο; 

   

 Απνθεχγεηαη ε ππεξβνιηθή εμάξηεζε ησλ νδεγψλ απφ ηελ 
θαηαθφξπθε ζήκαλζε (αληί νξζνχ γεσκεηξηθνχ ζρεδηαζκνχ); 

   

 Έρνπλ ηνπνζεηεζεί πηλαθίδεο θαηεχζπλζεο-επηζήκαλζεο 
επηθηλδχλσλ θακππιψλ, πηλαθίδεο νξίσλ ηαρχηεηαο θαη  
πηαλαθίδεο Π-75 φπνπ απηφ είλαη απαξαίηεην; 

   

 Οη πηλαθίδεο ζην λέν έξγν είλαη ζπκβαηέο κε απηέο ζην 
πθηζηάκελν γεηηνληθφ δίθηπν (ή απαηηείηαη αλαβάζκηζε ηεο 
παιαηάο ζήκαλζεο); 

   

3.6.3 Γηαγξακκίζεηο θαη νξηνδείθηεο    

 Τπάξρεη αληηζηνηρία κεηαμχ ηεο θαηαθφξπθεο ζήκαλζεο θαη 
ησλ δηαγξακκίζεσλ; 

   



Δγρεηξίδην γηα ηνλ Έιεγρν Οδηθήο Αζθάιεηαο  

Π-20 

 Έρνπλ εληνπηζηεί θαη βειηησζεί, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ 
πηζαλή αληαπφθξηζε ησλ ρξεζηψλ ηεο νδνχ, πεξηνρέο φπνπ 
ε δηαγξάκκηζε κπνξεί λα είλαη παξαπιαλεηηθή ή λα 
παξεξκελεπηεί;  

   

 Έρεη ηνπνζεηεζεί δηαγξάκκηζε γηα ηελ απαγφξεπζε ηεο 
πξνζπέξαζεο φπνπ απαηηείηαη; 

   

 Έρνπλ ηνπνζεηεζεί αληαλαθιαζηηθά ζηνηρεία ζην νδφζηξσκα 
(«κάηηα γάηαο») φπνπ απηφ είλαη απαξαίηεην; 

   

 Οη δηαγξακκίζεηο ζην λέν έξγν είλαη ζπκβαηέο κε απηέο ζην 
πθηζηάκελν γεηηνληθφ δίθηπν (ή απαηηείηαη αλαβάζκηζε ηεο 
παιαηάο δηαγξάκκηζεο); 

   

 Έρνπλ πξνβιεθζεί δηαγξακκηζκέλεο επηθάλεηεο απνθιεηζκνχ 
φπνπ είλαη απαξαίηεην; 

   

 Οη δηαγξακκίζεηο θαη νη νξηνδείθηεο είλαη νξαηνί ηε λχρηα;    

 Οη δηαγξακκίζεηο θαη νη νξηνδείθηεο είλαη νξαηνί ππφ ζπλζήθεο 
βξνρήο; 

   

 Έρεη εμεηαζηεί ε αλάγθε ηνπνζέηεζεο ηαηληψλ αθνπζηηθήο 
πξνεηδνπνίεζεο; 

   

 Έρνπλ εμεηαζηεί νη πεξηπηψζεηο ρξήζεο ηεο κεζαίαο ή ηεο 
κεγάιεο ζθάιαο ησλ θψησλ ησλ νρεκάησλ απφ ηνπο 
νδεγνχο; 

   

 Οη νξηνδείθηεο είλαη παξακνξθψζηκνπ ηχπνπ;    

3.7 ηεζαία αζθαιείαο θαη εκπόδηα     

3.7.1 ηεζαία αζθαιείαο     

 Έρεη εμεηαζηεί ε ηνπνζέηεζε ζηεζαίσλ ζηελ θεληξηθή λεζίδα 
θαη έρεη γίλεη ιεπηνκεξήο δηακφξθσζε; 

   

 Έρνπλ ιεθζεί ππφςε φια ηα ζηνηρεία ηνπ ζρεδηαζκνχ πνπ 
απαηηνχλ ηδηαίηεξε πξνζνρή (φπσο ηα άθξα ησλ ζηεζαίσλ); 

   

 Έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζηεζαία αζθαιείαο φπνπ είλαη 
απαξαίηεην θαη έρεη γίλεη αζθαιήο δηακφξθσζε (π.ρ. ζε 
επηρψκαηα, ζε ηερληθά έξγα, φπνπ ππάξρνπλ δέληξα ή 
ζηχινη,  ζε ηάθξνπο, ζε βάζξα γεθπξψλ θιπ); 

   

 Σα ζηεζαία παξέρνπλ αζθάιεηα (π.ρ. δελ πξνθαινχλ 
θηλδχλνπο ζε ρξήζηεο ηεο νδνχ φπσο νη πεδνί, νη πνδειάηεο, 
νη κνηνζπθιεηηζηέο θ.ιπ.); 

   

 Σα ζηεζαία έρνπλ δηακνξθσζεί κε αζθάιεηα φζνλ αθνξά: 
- ζηηο απνιήμεηο; 
- ζηα ζεκεία ζηήξημεο; 
- ζηηο απνζηάζεηο δηαδνρηθψλ νξζνζηαηψλ; 
- ζηα βάζνο έκπεμεο; 
- ζηε ζπλαξκνγή ησλ νξηδφληησλ ζηνηρείσλ;  
- ζηε δπζθακςία ζε ζηαζεξά εκπφδηα; 

   

 Δίλαη απαξαίηεηα φια ηα ζηεζαία αζθαιείαο (ηα ζηνηρεία πνπ 
θαιχπηνληαη απφ απηά ζπληζηνχλ κεγαιχηεξν θίλδπλν απφ ηα 
ίδηα ηα ζηεζαία); 

   

3.7.2 ηύινη θαη άιια εκπόδηα    

 Έρνπλ ηνπνζεηεζεί φινη νη ζηχινη ζε αζθαιή απφζηαζε απφ 
ηελ θπθινθνξία; 

   

 Όπνπ είλαη απαξαίηεην έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί 
παξακνξθψζηκνη ή απνζπψκελνη ζηχινη; 

   

 Σν πιάηνο ηεο θεληξηθήο λεζίδαο επαξθεί γηα ηελ ηνπνζέηεζε 
ζηχισλ θσηηζκνχ; 

   

 Έρεη γίλεη αζθαιήο ηνπνζέηεζε ησλ θσηεηλψλ ζεκαηνδνηψλ 
ή άιισλ ζπζθεπψλ; 

   

 Ο παξφδηνο ρψξνο είλαη ειεχζεξνο απφ άιια ζηνηρεία πνπ 
κπνξεί λα απνηειέζνπλ θίλδπλν; 
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 Έρνπλ ιεθζεί φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ απνθπγή, 
κεηαηφπηζε ή θάιπςε φισλ ησλ πηζαλψλ εκπνδίσλ ή 
ζηνηρείσλ πνπ κπνξεί λα απνηειέζνπλ θίλδπλν; 

   

 Σα έξγα ζπιινγήο νκβξίσλ θαη ηα ξείζξα είλαη δηαβαηά απφ 
θάπνην φρεκα πνπ ζα εθηξαπεί απφ ηελ νδφ; 

   

3.7.3 Γέθπξεο, νρεηνί, δηεπζεηεκέλα ξέκαηα    

 Σα ζηεζαία ησλ γεθπξψλ θαη νη πηεξπγφηνηρνη ησλ νρεηψλ 
είλαη αζθαιή φζνλ αθνξά : 
- ζηελ νξαηφηεηα; 
- ζηελ αλαγλσξηζηκφηεηά ηνπο; 
- ζηελ εγγχηεηα ζηελ θπθινθνξία; 
- ζηελ πηζαλφηεηα λα πξνθαιέζνπλ ηξαπκαηηζκφ ή πιηθή   
  δεκηά; 
- ζηελ χπαξμε παξακνξθψζηκνπ ηχπνπ άθξσλ; 
- ζηελ χπαξμε ζήκαλζεο; 
- ζηε ζπλαξκνγή ζηεζαίσλ αζθαιείαο; 
- ζηελ πξνζηαζία απφ θηλδχλνπο ζηνλ παξφδην ρψξν; 

   

 Σα θηγθιηδψκαηα ησλ γεθπξψλ έρνπλ θαηάιιειν χςνο θαη 
αληνρή; 

   

 Σν πιάηνο ηνπ εξείζκαηνο ζηηο γέθπξεο είλαη ίδην κε απηφ ζηα 
γεηηνληθά ηκήκαηα ηεο νδνχ; 

   

 Έρεη ιεθζεί κέξηκλα γηα ηελ αζθάιεηα ηεο κε κεραλνθίλεηεο 
θπθινθνξίαο ζηα ηερληθά έξγα (π.ρ. γηα πεδνχο, αλαβάηεο κε 
κεραλνθίλεησλ δηθχθισλ θ.ιπ.) 

   

 Η δηακφξθσζε ησλ εηζφδσλ/εμφδσλ ησλ νρεηψλ είλαη 
αζθαιήο (θξεάηηα, ζηφκηα θ.ιπ.); 

   

3.8 Άιια ζέκαηα αζθάιεηαο    

 Μπνξνχλ νρήκαηα κεγάινπ κεγέζνπο φπσο θνξηεγά, 
ιεσθνξεία, νρήκαηα έθηαθηεο αλάγθεο θαη νρήκαηα 
ζπληήξεζεο λα θηλεζνχλ κε αζθάιεηα ζηελ νδφ; 

   

 Αλ ρξεηαζηεί, είλαη δπλαηφλ λα δηαθνπεί ε θπθινθνξία ζηελ 
νδφ γηα θάπνην ηδηαίηεξν γεγνλφο ρσξίο ζπλέπεηεο ζηελ 
αζθάιεηα; 

   

 Ιθαλνπνηνχληαη εηδηθέο απαηηήζεηο ηνπξηζηηθψλ δηαδξνκψλ 
(εθφζνλ απαηηείηαη ζην ππφςε έξγν); 

   

 Έρνπλ αληηκεησπηζηεί φια ηα ζέκαηα πνπ κπνξεί λα 
επεξεάζνπλ ηελ αζθάιεηα ηεο νδνχ; 
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Καηάινγνο 4: Έιεγρνο Οδηθήο Αζθάιεηαο πξηλ ηελ παξάδνζε ζηελ θπθινθνξία  

Αληηθείκελν Διέγρνπ Ναη Όρη Παξαηεξήζεηο 

4.1 Γεληθά ζέκαηα    

4.1.1  
Αιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κεηά ηνλ 
πξνεγνύκελν ΔΟΑ 

   

 
Γεληθφο έιεγρνο: ζέκαηα ζηα νπνία έρνπλ ζεκεησζεί αιιαγέο 
απφ ηε δηελέξγεηα πξνεγνχκελνπ ειέγρνπ έρνπλ 
αληηκεησπηζζεί κε αζθαιή ηξφπν;  

   

 Η εθαξκνγή ηεο κειέηεο ηνπ έξγνπ έγηλε κε αζθαιή ηξφπν;    
4.1.2 Απνρέηεπζε νκβξίσλ    

 
Η απνρέηεπζε νκβξίσλ ζην έξγν θαη ζηνλ πεξηβάιινληα 
ρψξν είλαη επαξθήο; 

   

4.1.3 Κιηκαηηθέο ζπλζήθεο    

 
Σα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε 
θιηκαηηθψλ πξνβιεκάησλ είλαη απνηειεζκαηηθά; 

   

4.1.4 Γηακόξθσζε πεξηβάιινληνο ρώξνπ    

 
Σν είδνο ηεο θχηεπζεο πνπ επηιέρζεθε είλαη θαηάιιειν απφ 
άπνςε αζθάιεηαο; 

   

 
ε ζεκεία φπνπ είλαη πηζαλή ε εθηξνπή νρεκάησλ απφ ηελ 
νδφ, ε θχηεπζε είλαη ειαθξηά - «εχζξαπζηε»; 

   

 

Δμαζθαιίδεηαη ε νξαηφηεηα πάλσ θαη πέξα απφ ηε 
θχηεπζε/δηακφξθσζε ρψξνπ (εηδηθά γηα ηελ αζθάιεηα ησλ 
πεδψλ); Θα ηζρχεη ην ίδην θαη φηαλ αλαπηπρζνχλ δέληξα θαη 
θπηά; 

   

4.1.5 Γίθηπα Κνηλήο Ωθέιεηαο    

 
Έρνπλ ηνπνζεηεζεί φινη νη ζηχινη, ππιψλεο, πίλαθεο 
ειέγρνπ θ.ιπ. ζε αζθαιή ζεκεία; 

   

 Έρνπλ θαηάιιειν ζρεδηαζκφ θαη πιηθά θαηαζθεπήο;    
4.1.6 Πξόζβαζε ζηηο παξόδηεο ρξήζεηο    

 
Δίλαη φιεο νη πξνζβάζεηο αζθαιείο αλάινγα κε ηνλ ζθνπφ 
γηα ηνλ νπνίν πξνβιέθζεθαλ; 

   

 
Έρνπλ φιεο νη πξνζβάζεηο επαξθή ζρεδηαζκφ, νξαηφηεηα 
θαη ρσξνζέηεζε; 

   

4.1.7 Πξόζβαζε νρεκάησλ έθηαθηεο αλάγθεο    

 
Έρεη ιεθζεί κέξηκλα γηα ηελ αζθαιή πξφζβαζε θαη θίλεζε 
ησλ νρεκάησλ έθηαθηεο αλάγθεο; 

   

4.1.8 Πιεπξηθέο δηακνξθώζεηο    

 
Οη πιεπξηθέο δηακνξθψζεηο ηεο νδνχ απνηξέπνπλ ηελ 
είζνδν πιηθψλ (π.ρ. απφ ηα πξαλή νξπγκάησλ) ζην 
νδφζηξσκα; 

   

4.1.9 Οπηηθή θαζνδήγεζε ζε νξηνγξακκέο θαη εξείζκαηα    

 
Δίλαη φια ηα αληαλαθιαζηηθά ζηνηρεία, δηαγξακκίζεηο  θαη 
νξηνδείθηεο ζσζηά ηνπνζεηεκέλα; 

   

4.1.10 Καηαθόξπθε θαη νξηδόληηα ζήκαλζε    

 
Δίλαη φια ηα ζηνηρεία ηεο θαηαθφξπθεο θαη ηεο νξηδφληηαο 
ζήκαλζεο ζσζηά ηνπνζεηεκέλα; 

   

 Θα είλαη νξαηά ζπλερψο (κέξα θαη λχρηα);    

 
Σα λέα ζηνηρεία ηεο νξηδφληηαο ζήκαλζεο είλαη ζπκβαηά κε ηα 
ήδε ππάξρνληα; (έιεγρνο θαη ζην γεηηνληθφ παιαηφ ηκήκα ηεο 
νδνχ) 

   

 
Έρνπλ απνκαθξπλζεί ηπρφλ παιαηά ζηνηρεία ηεο 
θαηαθφξπθεο θαη ηεο νξηδφληηαο ζήκαλζεο; 

   

 
Έρνπλ απνθεπρζεί ή αληηκεησπηζηεί φιεο νη θαηαζηάζεηο πνπ 
ζα κπνξνχζαλ λα πξνθαιέζνπλ ζχγρπζε ζηνπο νδεγνχο; 

   

4.1.11 
Γηακόξθσζε επηθάλεηαο νδνζηξώκαηνο, 
αληηνιηζζεηηθόηεηα 
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Δίλαη φινη νη αξκνί/ελψζεηο ζηελ επηθάλεηα ηνπ 
νδνζηξψκαηνο απαιιαγκέλνη απφ αλάβιπζε αζθάιηνπ ή 
ρακειή αληηνιηζζεηηθφηεηα; 

   

 
Έρνπλ ειεγρζεί φιεο νη πεξηνρέο θπθινθνξίαο γηα παξφκνηα 
πξνβιήκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ραιαξψλ κεηαιιηθψλ 
ζηνηρείσλ (ησλ αξκψλ/ελψζεσλ); 

   

4.1.12 Δπθξίλεηα (ρξσκαηηθή αληίζεζε) νξηδόληηαο ζήκαλζεο     

 
Η νξηδφληηα ζήκαλζε έρεη επαξθή ρξσκαηηθή αληίζεζε κε ηελ 
επηθάλεηα ηνπ νδνζηξψκαηνο θαη έρνπλ απνκαθξπλζεί ηπρφλ 
ππνιείκκαηα; 

   

4.1.13 Πιεπξηθά εκπόδηα    

 
Δίλαη ην έξγν απαιιαγκέλν απφ πιεπξηθά εκπφδηα πνπ δελ 
ιήθζεζαλ ππφςε; 

   

4.1.14 ηνηρεία ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο    

 

Δίλαη ην έξγν απαιιαγκέλν απφ ζηνηρεία ηνπ θπζηθνχ 
πεξηβάιινληνο (π.ρ. έλα χςσκα, βξάρν ή κεγάια δέληξα) 
πνπ κπνξεί λα απνηειέζνπλ θίλδπλν ζηνλ παξφδην ρψξν ή 
εκπφδην νξαηφηεηαο; 

   

4.1.15 Υξήζηεο ηεο νδνύ    

 

Παξέρεηαη επαξθήο αζθάιεηα γηα ηελ: 
- θπθινθνξία πεδψλ (φισλ ησλ ειηθηψλ); 
- θπθινθνξία πνδειάησλ; 
- θπθινθνξία κεραλνθίλεησλ δηθχθισλ; 
- θπθινθνξία θνξηεγψλ θαη ιεσθνξείσλ; 
- θπθινθνξία επηβαηηθψλ νρεκάησλ; 

   

4.1.16 Εώλεο ηαρπηήησλ    

 Έρεη γίλεη θαηάιιειε επηινγή δσλψλ ηαρπηήησλ;    

4.2 Θέκαηα ράξαμεο ηεο νδνύ    

4.2.1 Οξαηόηεηα – κήθνο νξαηόηεηαο    

 Οη γξακκέο νξαηφηεηαο είλαη απαιιαγκέλεο απφ εκπφδηα;    

4.2.2 Μεηάβαζε από/πξνο ηελ πθηζηάκελε νδό    

 Δπηπξφζζεηα ζηνηρεία θαηαθφξπθεο ή/ θαη νξηδφληηαο 
ζήκαλζεο: έρεη εμεηαζζεί ε αλάγθε απηή θαη έρνπλ 
εγθαηαζηαζεί φπνπ ήηαλ απαξαίηεην; 

   

4.2.3 Αλαγλσξηζηκόηεηα ηεο νδνύ από ηνπο νδεγνύο    

 Η κνξθή θαη ε ιεηηνπξγία ηεο νδνχ θαη ε δηαρείξηζε ηεο 
θπθινθνξίαο γίλνληαη εχθνια αληηιεπηέο ππφ ηηο ζπλήζεηο 
ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο (π.ρ. κε κεγάιε θπθινθνξία, κε 
ειάρηζηε θπθινθνξία ή κε θαθέο ζπλζήθεο νξαηφηεηαο); 

   

 
Η κεηάβαζε απφ ην πθηζηάκελν δίθηπν ζην λέν έξγν γίλεηαη 
κε αζθαιή ηξφπν; 

   

4.3 Κόκβνη    

4.3.1 Οξαηόηεηα πξνο ηνπο θόκβνπο    

 Οη νδεγνί πνπ πξνζεγγίδνπλ ζηνλ θφκβν αληηιακβάλνληαη 
ηελ χπαξμή ηνπ (εηδηθά φζνη πξέπεη λα παξαρσξήζνπλ 
πξνηεξαηφηεηα); 

   

4.3.2 Οξαηόηεηα εληόο ησλ θόκβσλ    

 Τπάξρνπλ ειεχζεξα πεδία νξαηφηεηαο γηα θάζε δηαθνξεηηθφ 
χςνο νθζαικψλ ηνπ νδεγνχ (επηβαηηθψλ, θνξηεγψλ, 
πνδειάησλ, κνηνζπθιεηψλ, νρεκάησλ κε πεξηνξηζκέλε 
νξαηφηεηα); 

   

4.3.3 Αλαγλσξηζηκόηεηα από ηνπο νδεγνύο    

 Η κνξθή θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ θφκβνπ είλαη ζαθείο γηα ηνπο 
νδεγνχο ζε φινπο ηνπο θιάδνπο ηνπ; (έιεγρνο ζηελ πξάμε) 

   



Δγρεηξίδην γηα ηνλ Έιεγρν Οδηθήο Αζθάιεηαο  

Π-24 

 Οη δηαγξακκίζεηο γηα παξαρψξεζε πξνηεξαηφηεηαο ή 
ππνρξεσηηθή ζηάζε γίλνληαη εγθαίξσο νξαηέο; Η νξαηφηεηα 
επαξθεί ψζηε λα απνθεχγεηαη θαζπζηεξεκέλε πέδεζε κε 
θίλδπλν εκπινθήο κε ηελ θπθινθνξία; 

   

4.3.4 Φσηεηλνί ζεκαηνδόηεο    

 Οη θαλνί είλαη ζσζηά πξνζαλαηνιηζκέλνη θαη γεληθά ε 
εγθαηάζηαζε είλαη ηθαλνπνηεηηθή; 

   

 ε θάζε θιάδν ηνπ θφκβνπ νη αληίζηνηρνη θαλνί είλαη νξαηνί 
απφ φιεο ηηο ισξίδεο θπθινθνξίαο θαη απφ θαηάιιειε 
απφζηαζε; 

   

 Λεηηνπξγνχλ φινη νη θσηεηλνί ζεκαηνδφηεο ζσζηά θαη κε 
αζθαιή ηξφπν; 

   

 Λεηηνπξγνχλ φινη νη θσηεηλνί ζεκαηνδφηεο γηα ηνπο πεδνχο 
ζσζηά θαη κε αζθαιή ηξφπν; 

   

4.3.5 Κπθιηθνί θόκβνη θαη λεζίδεο πξνζέγγηζεο    

 Τπάξρεη νξαηφηεηα απφ φιεο ηηο πξνζβάζεηο πξνο ηνλ 
θφκβν θαη ηηο λεζίδεο; 

   

 Έρεη γίλεη ζσζηή θαηαζθεπή ηεο νξηδφληηαο θαη θαηαθφξπθεο 
ζήκαλζεο θαζψο θαη ησλ ζηχισλ θσηηζκνχ;  

   

4.4 Θέκαηα ρξεζηώλ ηεο νδνύ θαη νρεκάησλ     

4.4.1 Γεηηνληθέο πεξηνρέο    

 Τπάξρεη επαξθήο πεξίθξαμε ηεο νδνχ, εηδηθά ζηηο 
πεξηπηψζεηο φπνπ δελ επηηξέπεηαη ε θπθινθνξία πεδψλ θαη 
δψσλ; 

   

4.4.2 Πεδνί    

 Οη εγθαηαζηάζεηο πνπ αθνξνχλ ζε πεδνχο παξέρνπλ 
αζθάιεηα φζνλ αθνξά: 
- ζηελ νξαηφηεηα; 
- ζηελ θαηαθφξπθε ζήκαλζε; 
- ζηελ επηθάλεηα ηνπ νδνζηξψκαηνο; 
- ζηελ πεξίθξαμε; 
- ηε ιεηηνπξγία ηερληθνχ εμνπιηζκνχ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 
ηνπ θσηηζκνχ; 
- ηελ θπθινθνξία αλαπεξηθψλ ακαμηδίσλ θαη παηδηθψλ 
θαξνηζηψλ; 
- ηελ θπθινθνξία αηφκσλ κε πξνβιήκαηα φξαζεο; 

   

4.4.3 Πνδειάηεο    

 Οη εγθαηαζηάζεηο πνπ αθνξνχλ ζε πνδειάηεο 
(πνδειαηφδξνκνη, ισξίδεο θπθινθνξίαο θ.ιπ.)  παξέρνπλ 
αζθάιεηα φζνλ αθνξά: 
- ζηελ νξαηφηεηα; 
- ζηελ θαηαθφξπθε ζήκαλζε; 
- ζηελ επηθάλεηα ηνπ νδνζηξψκαηνο; 
- ζηελ πεξίθξαμε; 
- ηε ιεηηνπξγία ηερληθνχ εμνπιηζκνχ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 
ηνπ θσηηζκνχ; 

   

4.4.4 Οδεγνί κεραλνθίλεησλ δηθύθισλ    

 „Δρεη απνθεπρζεί ε ηνπνζέηεζε ζην νδφζηξσκα, εμνπιηζκνχ 
ή αληηθεηκέλσλ πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ απψιεηα 
επζηάζεηαο γηα ηα δίθπθια; 

   

 Ο παξφδηνο ρψξνο είλαη απαιιαγκέλνο απφ θάζε εκπφδην 
πάλσ ζην νπνίν κπνξεί λα πξνζθξνχζνπλ νη δηθπθιηζηέο 
θηλνχκελνη εληφο θακπχισλ; 

   

 Η ζήκαλζε θαη ε δηαγξάκκηζε είλαη θαηάιιειε γηα ηνπο 
δηθπθιηζηέο; 

   

 Έρεη απνθεπρζεί ε ρξήζε θξαζπέδνπ ζε πεξηνρέο πςειψλ 
ηαρπηήησλ; 
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 ε πεξηνρέο κε απμεκέλε πηζαλφηεηα εθηξνπήο δηθχθισλ 
απφ ηελ νδφ, έρεη γίλεη θαηάιιειε δηακφξθσζε ηνπ παξφδηνπ 
ρψξνπ; 

   

 Έρνπλ απνκαθξπλζεί ή θαηάιιεια θαιπθζεί φινη νη ζηχινη 
θαη ν νδηθφο εμνπιηζκφο; 

   

 Οη ηάθξνη απνζηξάγγηζεο θαη νη νρεηνί είλαη βαηνί απφ ηνπο 
κνηνζπθιεηηζηέο; 

   

4.5 Φσηηζκόο, ζήκαλζε θαη δηαγξάκκηζε    

4.5.1 Φσηηζκόο    

 Σν ζχζηεκα θσηηζκνχ ιεηηνπξγεί ζσζηά θαη είλαη 
απνηειεζκαηηθφ αλαθνξηθά κε ηελ αζθάιεηα; 

   

4.5.2 Καηαθόξπθε ζήκαλζε    

 Υξεζηκνπνηνχληαη νη θαηάιιειεο πηλαθίδεο θαη είλαη ζσζηά 
ηνπνζεηεκέλεο; 

   

 Οη πηλαθίδεο είλαη ηθαλνπνηεηηθέο, ηφζν θαηά ηελ εκέξα φζν 
θαη θαηά ηε λχρηα, αλαθνξηθά κε: 
- ηελ επθξίλεηά ηνπο; 
- ηε ζαθήλεηα ηνπ κελχκαηνο; 
- ηελ αλαγλσζηκφηεηά ηνπο απφ ηελ απαηηνχκελε απφζηαζε; 

   

 Η αληαλαθιαζηηθφηεηα ή ν θσηεηζκφο ησλ πηλαθίδσλ 
επαξθνχλ; 

   

 Αλ ππάξρνπλ πηλαθίδεο κεηαβιεηψλ κελπκάησλ, ιεηηνπξγνχλ 
ζσζηά; 

   

 Δίλαη απαξαίηεηεο φιεο νη ππάξρνπζεο πηλαθίδεο;    

 Δίλαη φιεο νη πηλαθίδεο νξαηέο (δει. δελ θξχβνληαη ή 
θαιχπηνληαη απφ ην πεξηβάιινλ ή άιια ζηνηρεία απφζπαζεο 
ηεο πξνζνρήο); 

   

 ηηο ζέζεηο γεθπξψλ θαη νρεηψλ, έρνπλ εγθαηαζηαζεί φια ηα 
απαξαίηεηα ζηνηρεία ηεο θαηαθφξπθεο ζήκαλζεο θαη 
αζθάιηζεο θαη είλαη επδηάθξηηα; 

   

4.5.3 Γηαγξακκίζεηο θαη νξηνδείθηεο    

 Δίλαη φιεο νη δηαγξακκίζεηο θαη νη νξηνδείθηεο πιήξσο νξαηνί;    

 Σα αληαλαθιαζηηθά ζηνηρεία ζην νδφζηξσκα είλαη πιήξσο 
νξαηά, ζε θαηάιιειεο απνζηάζεηο κεηαμχ ηνπο, έρνπλ ην 
ζσζηφ ρξψκα θ.ιπ.; 

   

 Δίλαη φια ηα ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 
θαζνδήγεζε ησλ νδεγψλ ζσζηά ηνπνζεηεκέλα (εηδηθά σο 
πξνο ηε ζέζε, ηνλ ηχπν θαη ην κέγεζφο ηνπο); 

   

 Οη νξηνδείθηεο είλαη θαηάιιεινπ ηχπνπ θαη ζε ζσζηέο 
απνζηάζεηο κεηαμχ ηνπο; 

   

 Οη αλαθιαζηήξεο επί ησλ νξηνδεηθηψλ είλαη επδηάθξηηα θαηά 
ηε λχρηα; 

   

 Σα αληαλαθιαζηηθά ζηνίρεηα πάλσ ζηα ζηεζαία αζθαιείαο 
είλαη θαηάιιεινπ ηχπνπ, ηνπνζεηεκέλα ζην ζσζηφ χςνο θαη 
ζε ζσζηέο απνζηάζεηο κεηαμχ ηνπο, ρσξίο λα παξαπιαλνχλ 
ηνπο νδεγνχο ζρεηηθά κε ηελ πνξεία ηεο ράξαμεο; 

   

 Οη δηαγξακκίζεηο θαη νη νξηνδείθηεο είλαη νξαηνί ζπλερψο απφ 
ηνπο νδεγνχο θαη ηνπο ππφινηπνπο ρξήζηεο ηεο νδνχ; 

   

 Τπάξρεη ζπλέρεηα θαη νκνηνγέλεηα ησλ δηαγξακκίζεσλ ζε φιν 
ην έξγν θαη ζηηο πεξηνρέο κεηάβαζεο απφ/ πξνο ην έξγν; 

   

 ηηο ζέζεηο γεθπξψλ θαη νρεηψλ, ππάξρνπλ φιεο νη 
απαξαίηεηεο δηαγξακκίζεηο θαη νη νξηνδείθηεο θαη είλαη 
επδηάθξηηνη; 

   

4.6 ηεζαία αζθαιείαο θαη εκπόδηα     

4.6.1 ηεζαία αζθαιείαο     

 Έρνπλ ηνπνζεηεζεί φια ηα απαξαίηεηα ζηεζαία αζθαιείαο 
θαη κε ζσζηφ ηξφπν (λα κελ ζπληζηνχλ ηα ίδηα θίλδπλν); 
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 Τπάξρνπλ φια ηα αλαγθαία ζηεζαία ζηελ θεληξηθή λεζίδα θαη 
έρνπλ θαηάιιειε νξηδφληηα θαη θαηαθφξπθε ζήκαλζε; 

   

 Σα ζηεζαία αζθαιείαο έρνπλ ηνπνζεηεζεί έηζη ψζηε λα κελ 
εκπνδίδνπλ ηελ νξαηφηεηα ή λα κελ ζπληζηνχλ θίλδπλν ζηνλ 
παξφδην ρψξν;  

   

 Κάζε ηκήκα ησλ ζηεζαίσλ έρεη ην απαξαίηεην κήθνο;    

 Σα ζηεζαία αζθαιείαο έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζσζηά φζνλ 
αθνξά: 
- ζηε δηακφξθσζε ησλ άθξσλ; 
- ζηα ζεκεία ζηήξημεο; 
- ζηηο απνζηάζεηο δηαδνρηθψλ νξζνζηαηψλ; 
- ζηελ ηθαλφηεηα απνθιεηζκνχ; 
- ζηα βάζνο έκπεμεο ησλ νξζνζηαηψλ; 
- ζηελ επηθάιπςε ησλ νξηδφληησλ ζηνηρείσλ;  
- ζηελ πξφβιεςε δχζθακπησλ ζηεζαίσλ ζε ζέζεηο ζηαζεξψλ 
εκπνδίσλ; 

   

4.6.2 ηύινη θαη άιια εκπόδηα    

 Οη βάζεηο ησλ ζηχισλ θαη ησλ πηλαθίδσλ έρνπλ ζρεδηαζηεί κε 
αζθάιεηα θαη ηνπνζεηεζεί ζσζηά; 

   

 Σν έξγν είλαη απαιιαγκέλν απφ ζηχινπο ή άιια εκπφδηα 
πνπ κπνξεί λα κελ εληνπίζηεθαλ ζε πξνεγνχκελνπο 
ειέγρνπο; 

   

 Δάλ δελ ηζρχεη απηφ, έρνπλ θαιπθζεί φια ηα εκπφδηα;    

4.7 Λεηηνπξγία     

4.7.1 Λεηηνπξγία    

 Λεηηνπξγνχλ φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία ηθαλνπνηεηηθά θαη 
είλαη εχθνια πξνζβάζηκα; 

   

4.7.2 Γηαρείξηζε θπθινθνξίαο    

 Λεηηνπξγνχλ φιεο νη ζπζθεπέο δηαρείξηζεο ηεο θπθινθνξίαο 
ζσζηά φπσο απηφ δηαπηζηψλεηαη απφ έλα θηλνχκελν φρεκα; 

   

4.7.3 Πξνζσξηλά κέηξα ειέγρνπ/δηαρείξηζεο ηεο θπθινθνξίαο    

 Έρνπλ απνκαθξπλζεί φιεο νη πξνζσξηλέο ξπζκίζεηο, 
πηλαθίδεο, θ.ιπ. θαη αληηθαηαζηαζεί απφ ηηο αληίζηνηρεο 
κφληκεο (π.ρ. πηλαθίδεο, θσηεηλνί ζεκαηνδφηεο, 
δηαγξακκίζεηο, πξνζβάζεηο εξγνηαμίσλ θαη πξνζσξηλά 
ζηεζαία αζθαιείαο); 

   

4.7.4 Άιια ζέκαηα αζθάιεηαο     

 Έρεη γίλεη έιεγρνο ζε φιν ην έξγν νδεγψληαο θαη πεδή γηα ηνλ 
εληνπηζκφ πηζαλψλ πξνβιεκάησλ πνπ δελ έρνπλ 
αληηκεησπηζζεί; 

   

 Έρνπλ αληηκεησπηζηεί φια ηα ζέκαηα πνπ κπνξεί λα 
επεξεάζνπλ ηελ αζθάιεηα ηεο νδνχ; 
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Καηάινγνο 5: Έιεγρνο Οδηθήο Αζθάιεηαο ζε ζέζεηο εθηέιεζεο εξγαζηώλ επί ησλ νδώλ  

Αληηθείκελν Διέγρνπ Ναη Όρη Παξαηεξήζεηο 

5.1 Γεληθά ζέκαηα    

5.1.1 Υάξαμε    

 

Οη ζέζεηο εθηέιεζεο εξγαζηψλ επί ηεο νδνχ είλαη αζθαιψο 
ρσξνζεηεκέλεο ζε ζρέζε κε ηε ράξαμε ζε νξηδφληηα θαη 
κεθνηνκή; Αλ φρη, αληηκεησπίδεηαη ην δήηεκα απηφ κε ηελ 
εξγνηαμηαθή ράξαμε; 

   

 
Η κεηάβαζε απφ ηελ ππάξρνπζα νδφ πξνο ηηο ζέζεηο 
εθηέιεζεο εξγαζηψλ γίλεηαη κε αζθάιεηα θαη κε ζαθή ηξφπν; 

   

5.1.2 Αθηίλεο θακπύισλ θαη κεηαβνιέο πιάηνπο ηεο δηαηνκήο    

 
Οη αθηίλεο ησλ θακπχισλ θαη νη κεηαβνιέο πιάηνπο ηεο 
δηαηνκήοέρνπλ θαηαζθεπαζζεί ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο 
πξνδηαγξαθέο; 

   

 
ηηο κεηαβνιέο πιάηνπο ηεο δηαηνκήο έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί 
θψλνη αζθαιείαο φπνπ είλαη απαξαίηεην; 

   

 
Σν πιάηνο ησλ ισξίδσλ επαξθεί γηα ηελ θπθινθνξία ζηελ 
πεξηνρή ησλ έξγσλ; 

   

 
Η δηακφξθσζε ησλ θξαζπέδσλ θαη ησλ δηαρσξηζηηθψλ 
λεζίδσλ είλαη αζθαιήο; 

   

5.1.3 Αζθάιεηα ισξίδσλ θπθινθνξίαο θαη νξαηόηεηα    

 Οξίδεηαη ζαθψο ε πεξηνρή ησλ έξγσλ;    

 
Οη δηάδξνκνη θπθινθνξίαο είλαη ζαθψο νξηζκέλνη θαη ζηηο 
δχν θαηεπζχλζεηο; Η πεξηνρή ησλ έξγσλ δηαρσξίδεηαη απφ ηε 
δηεξρφκελε θπθινθνξία κε θαηάιιειν ηξφπν; 

   

 Δίλαη φιεο νη δηαγξακκίζεηο επδηάθξηηεο θαη ζαθείο;    

 
Σα κήθε νξαηφηεηαο θαη ηα δηαζέζηκα κήθε γηα ζηάζε είλαη 
επαξθή ζηηο πεξηνρέο ησλ έξγσλ, ζηνπο θφκβνπο θαη ζην 
ζχλνιν ηεο νδνχ; 

   

 
Οη ζηάζεηο ιεσθνξείσλ έρνπλ ρσξνζεηεζεί ζσζηά θαη ζε 
επαξθή απφζηαζε απφ ηε ισξίδα θπθινθνξίαο γηα ιφγνπο 
αζθάιεηαο θαη νξαηφηεηαο;  

   

 
Οη επηβάηεο κπνξνχλ λα θηλεζνχλ κε αζθάιεηα πξνο θαη απφ 
ηηο ζηάζεηο ιεσθνξείσλ; 

   

5.1.4 Αζθάιεηα θαηά ηε λύρηα    

 

ηηο πεξηνρέο ησλ έξγσλ παξέρεηαη επαξθήο θσηηζκφο ή 
άιιε θαηάιιειε θαζνδήγεζε ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε 
αζθάιεηα θαηά ηε λχρηα; (εκαληηθφο ν επί ηφπνπ έιεγρνο 
θαηά ηε λχρηα). 

   

 
Η πεξηνρή ησλ έξγσλ είλαη αζθαιήο γηα ηνπο πεδνχο θαη 
ηνπο πνδειάηεο θαηά ηε λχρηα; 

   

5.1.5 πληήξεζε    

 
Η ζπληήξεζε ηεο νδνχ κπνξεί λα γίλεη κε αζθαιή ηξφπν 
θαηά ηε δηάξθεηα ησλ έξγσλ (ηφζν γηα ηνπο εξγαδφκελνπο 
φζν θαη γηα ην θνηλφ); 

   

 
Η επηθάλεηα ηνπ νδνζηξψκαηνο ζα είλαη απαιιαγκέλε απφ 
ραιίθηα, ιάζπε ή άιια πιηθά; 

   

5.1.6 Πξόζβαζε ζηηο παξόδηεο ρξήζεηο    

 
Σα έξγα επηηξέπνπλ ηελ αζθαιή πξφζβαζε ζηηο παξφδηεο 
ηδηνθηεζίεο; 

   

5.1.7 ηεζαία αζθαιείαο    

 
Υξεζηκνπνηνχληαη ζηεζαία αζθαιείαο φπνπ είλαη 
απαξαίηεηνο ν δηαρσξηζκφο ηεο πεξηνρήο ησλ έξγσλ απφ ηηο 
πεξηνρέο πνπ είλαη ειεχζεξεο ζην θνηλφ; 
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Υξεζηκνπνηνχληαη ζηεζαία αζθαιείαο φπνπ είλαη απαξαίηεηε 
ε πξνζηαζία ηεο θπθινθνξίαο απφ άιιεο αηηίεο θηλδχλνπ; 

   

 
Σα ζηεζαία αζθαιείαο είλαη εγθεθξηκέλνπ ηχπνπ, θαηάιιεια  
γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ θαη νξζά ζπλαξκνινγεκέλα θαη 
ηνπνζεηεκέλα;  

   

 
Σα ζηεζαία αζθαιείαο έρνπλ ηνπνζεηεζεί έηζη ψζηε: 
- λα κελ ζπληζηνχλ θίλδπλν γηα ηελ θπθινθνξία; 
- λα κελ εκπνδίδνπλ ηελ νξαηφηεηα; 

   

5.1.8 Δπηζεσξήζεηο    

 
Έρεη γίλεη επηζεψξεζε ηεο πεξηνρήο θαηά ηελ εκέξα θαη θαηά 
ηε λχρηα; 

   

5.2 Γηαρείξηζε θπθινθνξίαο    

5.2.1 πζηήκαηα ειέγρνπ ηεο θπθινθνξίαο    

 Έρνπλ εγθαηαζηαζεί θαηάιιεια ζπζηήκαηα ειέγρνπ ηεο 
θπθινθνξίαο; 

   

 Έρνπλ ιεθζεί ππφςε νη αλάγθεο ησλ επηβαηηθψλ νρεκάησλ, 
ησλ θνξηεγψλ, ησλ πεδψλ, ησλ πνδειαηψλ, ησλ 
κνηνζπθιεηηζηψλ θαη ησλ επηβαηψλ ιεσθνξείσλ; 

   

 Γηαηίζεηαη επαξθέο κήθνο νξαηφηεηαο πξνο ηα ζπζηήκαηα 
ειέγρνπ ηεο θπθινθνξίαο; 

   

 Έρνπλ εμεηαζζεί ηα ζέκαηα ζηάζκεπζεο θαη ηεο 
απαγφξεπζήο ηεο; 

   

 Έρεη δεηεζεί ε άπνςε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Σξνραίαο θαη 
άιισλ ππεξεζηψλ έθηαθηεο αλάγθεο; 

   

5.2.2 Γηαρείξηζε ηαρπηήησλ    

 Γηα ηα ζπγθεθξηκέλα έξγα απαηηείηαη ε ηνπνζέηεζε πηλαθίδσλ 
νξίσλ ηαρχηεηαο; Αλ λαη, έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζσζηά; 

   

 Οη πηλαθίδεο νξίσλ ηαρχηεηαο είλαη απαξαίηεηεο ηφζν θαηά 
ηελ εκέξα φζν θαη θαηά ηε λχρηα; 

   

 Οη νδεγνί ελεκεξψλνληαη γηα ηελ αλάγθε κείσζεο ηεο 
ηαρχηεηαο θαηά ηε δηέιεπζε απφ ηελ πεξηνρή ησλ έξγσλ; 

   

5.2.3 Πξόζβαζε ζην εξγνηάμην    

 Οη ζέζεηο εηζφδνπ θαη εμφδνπ ζην εξγνηάμην είλαη 
ρσξνζεηεκέλεο έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε αζθάιεηα θαη 
λα δηαηίζεηαη επαξθέο κήθνο νξαηφηεηαο; 

   

 
Τπάξρεη ε απαηηνχκελε νπηηθή θαζνδήγεζε ησλ νδεγψλ θαη 
ν θαηάιιεινο έιεγρνο γηα φιεο ηηο πιέμεηο, εηζφδνπο, εμφδνπο 
θαη ζηξνθέο ηεο θπθινθνξίαο; 

   

 Παξέρνληαη επαξθή κήθε πιέμεο;    

 Δθαξκφδνληαη νη θαηάιιεινη έιεγρνη φπνπ ππάξρεη εκπινθή 
ηεο εξγνηαμηαθήο θπθινθνξίαο κε ηελ ππφινηπε θπθινθνξία; 

   

5.3 Καηαθόξπθε θαη νξηδόληηα ζήκαλζε    

5.3.1 Καηαθόξπθε ζήκαλζε    

 Έρνπλ ηνπνζεηεζεί φιεο νη απαξαίηεηεο ξπζκηζηηθέο, 
αλαγγειίαο θηλδχλνπ θαη πιεξνθνξηαθέο πηλαθίδεο; 

   

 Έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζσζηά θαη είλαη επδηάθξηηεο θαη ζαθείο;    

 Δίλαη ζπκβαηέο κε ηηο αληίζηνηρεο πξνδηαγξαθέο;    

 Δάλ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί πηλαθίδεο Π-75, 
ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη θαηάιιεινη ηχπνη; 

   

 Όηαλ ηα έξγα δελ είλαη ζε εμέιημε απνζχξνληαη νη πηλαθίδεο 
πνπ δελ είλαη απαξαίηεηεο (π.ρ. θαηά ηε λχρηα); 

   

 Οη πηλαθίδεο ζήκαλζεο έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζσζηά, κε επαξθή 
ειεχζεξν ρψξν (νξηδφληηα θαη θαηαθφξπθα); 

   

 Οη πηλαθίδεο έρνπλ ηνπνζεηεζεί έηζη ψζηε λα κελ εκπνδίδεηαη 
ε νξαηφηεηα εηδηθά γηα ηα ζηξέθνληα νρήκαηα; 

   

5.3.2 Απαηηήζεηο θαηαθόξπθεο ζήκαλζεο ηελ εκέξα/λύρηα    
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 Υξεζηκνπνηνχληαη νη θαηάιιειεο πηλαθίδεο γηα θάζε 
πεξίπησζε (θαη θαηά ηε λχρηα). Δίλαη απαξαίηεηε θάζε 
πηλαθίδα; 

   

5.3.3 Έιεγρνο ηεο θπθινθνξίαο    

 Οη ζπζθεπέο ειέγρνπ ηηο θπθινθνξίαο είλαη ζχκθσλεο κε ηα 
ππάξρνληα πξφηππα θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ζσζηά; 

   

 Όπνπ είλαη απαξαίηεην ρξεζηκνπνηνχληαη πξνζσξηλά κέζα 
ζήκαλζεο (π.ρ. εξγάηεο κε ζεκαίεο); 

   

5.3.4 Γηαγξάκκηζε θαη αληαλαθιαζηηθά ζηνηρεία    

 Η δηαγξάκκηζε ησλ ισξίδσλ θπθινθνξίαο είλαη ζαθήο;    

 Έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί πξνζσξηλά αληαλαθιαζηηθά ζηνηρεία;    

 Όπνπ ρξεζηκνπνηνχληαη έγρξσκα αληαλαθιαζηηθά ζηνηρεία, 
έρνπλ εγθαηαζηαζεί ζσζηά; 

   

5.3.5 Γηαγξάκκηζε νδνζηξώκαηνο    

 Έρνπλ γίλεη φιεο νη απαξαίηεηεο δηαγξακκίζεηο ζχκθσλα κε 
ηηο ππάξρνπζεο πξνδηαγξαθέο; 

   

 Οη νδεγνί δηαθξίλνπλ εχθνια ηελ πνξεία ηεο νδνχ κέζα απφ 
ηελ πεξηνρή ησλ έξγσλ; 

   

 Η πεξηνρή ηνπ εξγνηαμίνπ νξίδεηαη ζαθψο θαη είλαη ειεχζεξε 
απφ δηεξρφκελε θπθινθνξία (φηαλ δελ ρξεζηκνπνηνχληαη 
ζεκαησξνί);  

   

 Έρνπλ αληηκεησπηζηεί ηπρφλ πξνβιήκαηα πνπ 
αληηκεησπίδνπλ νη κνηνζπθιεηηζηέο ζηελ πεξηνρή ησλ 
εξγαζηψλ (κέξα θαη λχρηα); 

   

5.3.6 Παξαθάκςεηο    

 ε πξνζσξηλέο παξαθάκςεηο, είλαη δπλαηφλ ηα βαξέα 
νρήκαηα θαη ηα ιεσθνξεία λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ειηγκνχο 
εληφο ησλ ισξίδσλ θπθινθνξίαο πνπ πξννξίδνληαη γηα απηά; 

   

 5.4 Φσηεηλνί ζεκαηνδόηεο     

5.4.1 Πξνζσξηλνί θσηεηλνί ζεκαηνδόηεο    

 Οη πξνζσξηλνί θσηεηλνί ζεκαηνδφηεο είλαη νξαηνί απφ ηνπο 
νδεγνχο πνπ πξνζεγγίδνπλ; 

   

 Τπάξρεη επαξθήο πξνεηδνπνηεηηθή ζήκαλζε γηα ηνπο 
πξνζσξηλνχο θσηεηλνχο ζεκαηνδφηεο; 

   

 Έρεη ιεθζεί ππφςε ε αλάγθε γηα πξφζζεηε πξνεηδνπνηεηηθή 
ζήκαλζε; 

   

 Οη νδεγνί ζα έρνπλ νξαηφηεηα πξνο ην άθξν ηεο νπξάο 
αθηλεηνπνηεκέλσλ νρεκάησλ ψζηε λα ζηακαηήζνπλ 
εγθαίξσο; 

   

5.4.2 Θέζε    

 Οη θσηεηλνί ζεκαηνδφηεο ιεηηνπξγνχλ ζσζηά; Σν πιήζνο θαη 
ε ζέζε ησλ θαλψλ επαξθνχλ; 

   

5.4.3 Οξαηόηεηα    

 Έρνπλ αληηκεησπηζζεί πξνβιήκαηα πνπ πξνθαινχληαη θαηά 
ηελ αλαηνιή θαη ηε δχζε ηνπ ήιηνπ; 

   

 Γεκηνπξγνχληαη πξνβιήκαηα νξαηφηεηαο πξνο ηνπο 
θσηεηλνχο ζεκαηνδφηεο εμαηηίαο ησλ εξγνηαμίσλ ή ηνπ 
ζρεηηθνχ εμνπιηζκνχ; 

   

5.4.4 Φαλνί ζεκαηνδνηώλ    

 Οη θαλνί είλαη θαιπκκέλνη απφ γείζν ζθίαζεο ψζηε λα είλαη 
νξαηνί κφλν απφ ηνπο νδεγνχο γηα ηνπο νπνίνπο 
πξννξίδνληαη; 

   

5.4.5 Κπθινθνξηαθέο θηλήζεηο     

 Οη πξνζσξηλνί θσηεηλνί ζεκαηνδφηεο αθνξνχλ φιεο ηηο 
θηλήζεηο ηεο θπθινθνξίαο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 
πεδψλ; 
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5.5 Πεδνί θαη πνδειάηεο    

5.5.1 Γεληθά    

 Έρνπλ εμεηαζηεί νη επηπηψζεηο ησλ εξγαζηψλ επί ηεο νδνχ 
γηα ηνπο πεδνχο θαη ηνπο πνδειάηεο; 

   

 Παξέρνληαη θαηάιιεινη δηάδξνκνη θπθινθνξίαο θαη ζήκεηα 
δηάζρηζεο γηα ηνπο πεδνχο θαη ηνπο πνδειάηεο; 

   

 Οη πεδνί θαη νη πνδειάηεο ελεκεξψλνληαη επαξθψο γηα ηελ 
χπαξμε εκπνδίσλ θαη πξνζσξηλψλ θηλδχλσλ ιφγσ ησλ 
έξγσλ πνπ κπνξεί λα ζπλαληήζνπλ; 

   

5.5.2 Πξόζβαζε ειηθσκέλσλ θαη αηόκσλ κε αλαπεξίεο    

 Παξέρεηαη επαξθψο αζθαιήο πξφζβαζε ζε ειηθησκέλνπο, 
άηνκα κε αλαπεξηεο, παηδηά, αλαπεξηθά ακαμίδηα θαη παηδηθά 
θαξφηζηα (π.ρ. θηγθιηδψκαηα ζηήξημεο, δηαβάζεηο θξαζπέδσλ 
θαη λεζίδσλ, ξάκπεο);  

   

5.5.3 Πνδειάηεο    

 Ο δηάδξνκνο πνπ δηαηίζεηαη γηα ηελ θίλεζε ησλ πνδειάησλ 
είλαη ζπλερήο θαη ρσξίο ζεκεία ζηέλσζεο ή δηαθνπέο; 

   

5.6 Οδόζηξσκα     

5.6.1 Πξνβιήκαηα νδνζηξώκαηνο    

 Σν νδφζηξσκα είλαη απαιιαγκέλν απφ βιάβεο (π.ρ. 
ππεξβνιηθή ηξαρχηεηα ή ηξνρναπιάθσζε, ιαθθνχβεο, 
ραιαξφ πιηθφ θ.ιπ) πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ 
πξνβιήκαηα αζθάιεηαο φπσο ε απψιεηα ειέγρνπ ηνπ 
νρήκαηνο ζε: 
- νδεγνχο επηβαηηθψλ νρεκάησλ; 
- δηθπθιηζηέο; 
- κνηνζπθιεηηζηέο; 
- νδεγνχο βαξέσλ νρεκάησλ; 

   

5.6.2 Αληηνιηζζεηηθόηεηα    

 Δθηηκάηαη φηη ην νδφζηξσκα δηαζέηεη αληηνιηζζεξή επηθάλεηα 
ζηηο πεξηνρέο πςειψλ απαηηήζεσλ ζε ηξηβή; 

   

5.6.3 Απνξξνή επηθαλεηαθώλ πδάησλ    

 Σν νδφζηξσκα είλαη απαιιαγκέλν απφ ζεκεία φπνπ ε 
ζπζζψξεπζε ή ε ξνή πδάησλ κπνξεί λα πξνθαιέζεη 
πξνβιήκαηα αζθάιεηαο; 

   

5.7 Άιια ζέκαηα αζθάιεηαο    

 Έρνπλ αληηκεησπηζηεί φια ηα ζέκαηα πνπ κπνξεί λα 
επεξεάζνπλ ηελ αζθάιεηα ηεο νδνχ; 
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Καηάινγνο 6: Έιεγρνο Οδηθήο Αζθάιεηαο ζε πθηζηάκελεο νδνύο  

Αληηθείκελν Διέγρνπ Ναη Όρη Παξαηεξήζεηο 

6.1 Υάξαμε ηεο νδνύ θαη δηαηνκή    

6.1.1 Οξαηόηεηα θαη κήθε νξαηόηεηαο    

 
To δηαζέζηκν κήθνο νξαηφηεηαο είλαη επαξθέο, ιακβάλνληαο 
ππφςε ηελ ηαρχηεηα θπθινθνξίαο; 

   

 
Γηαηίζεηαη επαξθέο κήθνο νξαηφηεηαο ζηνπο ηζφπεδνπο 
θφκβνπο θαη ζηηο δηαβάζεηο (π.ρ. πεδψλ, πνδειαηψλ, 
θνπαδηψλ δψσλ, ζηδεξνδξνκηθέο θ.ιπ.); 

   

 
Γηαηίζεηαη επαξθέο κήθνο νξαηφηεηαο ζηηο ηδησηηθέο ζπλδέζεηο 
θαη ζηηο εηζφδνπο ηδηνθηεζηψλ; 

   

6.1.2 Σαρύηεηα     

 
Η ράξαμε (ζε νξηδνληηνγξαθία θαη θαηά κήθνο ηνκή) είλαη 
ζπκβαηή κε ηε ιεηηνπξγηθή ηαρχηεηα V85; 

   

 
Αλ φρη: 
- έρνπλ ηνπνζεηεζεί πξνεηδνπνηεηηθέο πηλαθίδεο; 
- έρνπλ ηνπνζεηεζεί πηλαθίδεο νξίσλ ηαρχηεηαο; 

   

 
Σα θαζνξηζκέλα φξηα ηαρχηεηαο ζε θακπχιεο είλαη ηα 
θαηάιιεια; 

   

6.1.3 Όξηα ηαρύηεηαο/ δώλεο ηαρπηήησλ    

 
Σα θαζνξηζκέλα φξηα ηαρχηεηαο είλαη ζπκβαηά κε ηε ράξαμε, 
ηνλ ιεηηνπξγηθφ ραξαθηήξα θαη ηελ θαηεγνξία ηεο νδνχ, ηηο 
παξαθείκελεο ρξήζεηο γεο θαη ηε δηαζέζηκε νξαηφηεηα; 

   

6.1.4 Πξνζπέξαζε    

 
Παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα γηα αζθαιή πξνζπέξαζε, ζε 
επαξθέο κήθνο; 

   

6.1.5 Αλαγλσξηζηκόηεηα ηεο νδνύ από ηνπο νδεγνύο    

 

Η νδφο είλαη απαιιαγκέλε απφ ζηνηρεία πνπ κπνξεί λα 
πξνθαιέζνπλ ζχγρπζε ζηνπο νδεγνχο; 
Γηα παξάδεηγκα: 
- ε ράξαμε ηεο νδνχ είλαη εχθνια αλαγλσξίζηκε; 
- ηκήκαηα ηνπ νδνζηξψκαηνο εθηφο θπθινθνξίαο (αλ 
ππάξρνπλ) έρνπλ απνκαθξπλζεί ή αλαδηακνξθσζεί; 
- δηαγξακκίζεηο πνπ αθνξνχλ παιαηφηεξεο ξπζκίζεηο έρνπλ 
θαιπθζεί πιήξσο; 
- ελδερφκελεο δελδξνζηνηρίεο είλαη παξάιιειεο κε ηελ νδφ; 
- ε ζεηξά ησλ δηαδνρηθψλ ζηχισλ θσηηζκνχ είλαη παξάιιειε 
κε ηελ νδφ; 

   

 
Η νδφο είλαη απαιιαγκέλε απφ θακπχιεο ή ζπλδπαζκνχο 
θακπχισλ πνπ κπνξεί λα παξαπιαλήζνπλ ηνπο νδεγνχο; 

    

6.1.6 Πιάηε    

 Σα πιάηε ησλ λεζίδσλ είλαη επαξθή;      

 
Σα πιάηε ησλ ισξίδσλ θπθινθνξίαο θαη ηεο νδνχ είλαη 
ζπκβαηά κε ηνλ θπθινθνξηαθφ θφξην θαη ηε ζχλζεζε ηεο 
θπθινθνξίαο;   

   

 Σα πιάηε ησλ γεθπξψλ είλαη επαξθή;      
6.1.7 Δξείζκαηα    

 
Σα πιάηε ησλ εξεηζκάησλ επαξθνχλ γηα λα κπνξέζνπλ νη 
νδεγνί λα επαλαθέξνπλ ην φρεκά ηνπο ζε πεξίπησζε 
εθηξνπήο; 

   

 
Σα πιάηε ησλ εξεηζκάησλ επαξθνχλ γηα ηελ αζθαιή ζηάζε 
νρεκάησλ κε βιάβε ή έθηαθηεο αλάγθεο; 

   

 
Δίλαη ηα εξείζκαηα βαηά απφ φια ηα νρήκαηα θαη ηνπο ρξήζηεο 
ηεο νδνχ (δει. ζε θαιή θαηάζηαζε); 

   

 
Η κεηάβαζε απφ ηελ νδφ ζην έξεηζκα γίλεηαη κε αζθαιή 
ηξφπν; 
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6.1.8 Δπηθιίζεηο    

 Δθαξκφδεηαη ε θαηάιιειε επίθιηζε ζηηο θακπχιεο;    

 
Δλδερφκελε χπαξμε αξλεηηθήο επίθιηζεο (πξνο ην εμσηεξηθφ 
ηεο θακπχιεο) είλαη αζθαιήο (γηα ζπλήζε νρήκαηα, θνξηεγά 
θ.ιπ.); 

   

 
Οη επηθιίζεηο (ισξίδσλ θπθινθνξίαο θαη εξείζκαηνο) 
παξέρνπλ επαξθή απνξξνή νκβξίσλ; 

   

6.1.9 Πξαλή     

 
Οη  εγθάξζηεο θιίζεηο βαηψλ απφ νρήκαηα επηθαλεηψλ (π.ρ. 
ηξγσληθψλ ξείζξσλ νδνχ) είλαη θαηάιιειεο; 

   

6.1.10 Αγσγνί     

 
Οη ζράξεο, ηα θξεάηηα πδξνζπιινγήο θαη ηα ηνηρία ζηα άθξα 
ησλ νρεηψλ είλαη δηαβαηνί/ά ή βξίζθνληαη εθηφο ηεο ειεχζεξεο 
δψλεο; 

   

6.2 Πξόζζεηεο ισξίδεο    

6.2.1 Μήθε ζπλαξκνγήο     

 Γηαηίζεληαη ηα απαηηνχκελα κήθε ζπλαξκνγήο ζηελ αξρή θαη 
ην ηέινο ησλ πξφζζεησλ ισξίδσλ; 

   

 Γηαηίζεηαη επαξθέο κήθνο νξαηφηεηαο έσο ην ηέινο ηεο 
πξφζζεηεο ισξίδαο; 

   

6.2.2 Δξείζκαηα    

 ηηο ζπκβνιέο δηαηίζεηαη επαξθέο πιάηνο εξείζκαηνο;    

 Έρνπλ δηαηεξεζεί ηα πιάηε ησλ εξεηζκάησλ θαη ζηα ηκήκαηα 
κε πξφζζεηεο ισξίδεο;  

   

6.2.3 Καηαθόξπθε θαη νξηδόληηα ζήκαλζε    

 Η ζήκαλζε είλαη ζχκθσλε κε ηηο ζρεηηθέο νδεγίεο;    

 Η ζήκαλζε είλαη νξαηή θαη ζαθήο;    
 Οη δηαγξακκίζεηο είλαη ζχκθσλεο κε ηηο ζρεηηθέο νδεγίεο;    

 Τπάξρεη πξνεηδνπνηεηηθή ζήκαλζε γηα ηελ πξνζέγγηζε ζε 
πξφζζεηεο ισξίδεο; 

   

6.2.4 ηξέθνπζα θπθινθνξία    

 Έρνπλ απνθεπρζεί νη αξηζηεξά ζηξνθέο απφ ηηο βαζηθέο 
ισξίδεο θπθινθνξίαο; 

   

 Τπάξρεη έγθαηξε ελεκέξσζε γηα ηηο ισξίδεο πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ζηξνθέο; 

   

6.3 Ηζόπεδνη θόκβνη    

6.3.1 Θέζε    

 Δίλαη φινη νη ηζφπεδνη θφκβνη αζθαιείο φζνλ αθνξά ζηε ζέζε 
ηνπο ζε ζρέζε κε ηελ νξηδνληηνγξαθία θαη ηε κεθνηνκή; 

   

 ηνπο θφκβνπο πνπ βξίζθνληαη ζην ηέινο πεξηνρψλ πςειψλ 
ηαρπηήησλ (π.ρ. θαηά ηελ πξνζέγγηζε ζε πφιεηο), 
εηδνπνηνχληαη νη νδεγνί κέζσ ζπζθεπψλ ειέγρνπ ηεο 
θπθινθνξίαο;  

   

6.3.2 Οξαηόηεηα θαη κήθε νξαηόηεηαο    

 Η χπαξμε ηνπ θφκβνπ γίλεηαη αληηιεπηή απφ φινπο ηνπο 
ρξήζηεο ηεο νδνχ; 

   

 Σα κήθε νξαηφηεηαο είλαη επαξθή γηα φιεο ηηο πηζαλέο 
θηλήζεηο θαη γηα φινπο ηνπο ρξήζηεο; 

   

 Γηαηίζεηαη επαξθέο κήθνο νξαηφηεηαο γηα ζηάζε ζην ηέινο 
θάζε πηζαλήο νπξάο νρεκάησλ ή πίζσ απφ ζηξέθνληα 
νρήκαηα πνπ θηλνχληαη κε ρακειή ηαρχηεηα; 

   

 Γηαηίζεηαη επαξθέο κήθνο νξαηφηεηαο γηα φια ηα εηζεξρφκελα 
θαη εμεξρφκελα νρήκαηα;  

   

6.3.3 Ρύζκηζεηο θαη δηαγξάκκηζε    

 Τπάξρνπλ νη απαξαίηεηεο δηαγξακκίζεηο θαη ξπζκηζηηθέο 
πηλαθίδεο ζηνπο θφκβνπο; 
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 Οη δηαδξνκέο ησλ νρεκάησλ εληφο ηνπ θφκβνπ είλαη ζαθψο 
θαζνξηζκέλεο; 

   

 Τπάξρεη θαηάιιειε δηαγξάκκηζε φισλ ησλ ισξίδσλ 
θπθινθνξίαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ βειψλ 
θαηεχζπλζεο); 

   

6.3.4 Μνξθή    

 Παξέρεηαη ε απαηηνχκελε αζθάιεηα ζε φιεο ηηο ζέζεηο 
θπθινθνξηαθήο εκπινθήο νρεκάησλ; 

   

 Η κνξθή ηνπ θφκβνπ γίλεηαη εχθνια αληηιεπηή απφ φινπο 
ηνπο ρξήζηεο ηεο νδνχ; 

   

 Η δηακφξθσζε ησλ θξαζπέδσλ είλαη ε θαηάιιειε θαη γίλεηαη 
εχθνια αληηιεπηή; 

   

 Η δηακφξθσζε ησλ λεζίδσλ θπθινθνξίαο είλαη ε θαηάιιειε 
θαη γίλεηαη εχθνια αληηιεπηή; 

   

 Η δηακφξθσζε ησλ δηαρσξηζηηθψλ λεζίδσλ είλαη ε θαηάιιειε 
θαη γίλεηαη εχθνια αληηιεπηή; 

   

 Δμππεξεηνχληαη φινη νη αλακελφκελνη ηχπνη νρεκάησλ;    

 Σα κήθε ζπλαξκνγήο ζηηο ζπκβνιέο είλαη επαξθή;    

 Έρνπλ αληηκεησπηζηεί ελδερφκελα πξνβιήκαηα 
θπθινθνξηαθήο ηθαλφηεηαο πνπ κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηελ 
αζθάιεηα; 

   

6.3.5 Γηάθνξα    

 Δηδηθά ζηηο κε αζηηθέο πεξηνρέο, είλαη φινη νη θφκβνη 
απαιιαγκέλνη απφ ηπρφλ αζηαζή (ραιαξά) πιηθά; 

   

6.4 ήκαλζε θαη θσηηζκόο     

6.4.1 Φσηηζκόο    

 Παξέρεηαη ν απαηηνχκελνο θσηηζκφο φπνπ απηφ είλαη 
απαξαίηεην; 

   

 Σν έξγν είλαη απαιιαγκέλν απφ ζηνηρεία πνπ κπνξεί λα 
παξεκπνδίζνπλ ηνλ θσηηζκφ (π.ρ. δέληξα ή γέθπξεο άλσ 
δηαβάζεσλ); 

   

 Σν έξγν είλαη απαιιαγκέλν απφ ζηχινπο πνπ κπνξεί λα 
απνηεινχλ θίλδπλν ζηνλ παξφδην ρψξν; 

   

 Πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ παξακνξθψζηκνπ ηχπνπ 
ζηχινη; 

   

 Φσηηζκφο πεξηβάιινληνο: έρνπλ ηθαλνπνηεζεί πηζαλέο εηδηθέο 
αλάγθεο θσηηζκνχ πνπ πξνθαινχληαη εμαηηίαο ηνπ; 

   

 Ο ζρεδηαζκφο ηνπ θσηηζκνχ είλαη απαιιαγκέλνο απφ 
ζηνηρεία πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ ζχγρπζε ζε ζρέζε κε 
ηνπο θσηεηλνχο ζεκαηνδφηεο ή ηε ζήκαλζε; 

   

 Σν έξγν είλαη απαιιαγκέλν απφ  πεξηνρέο ρσξίο θσηηζκφ;    

6.4.2 Γεληθά ζέκαηα ζήκαλζεο    

 Έρνπλ ηνπνζεηεζεί φιεο νη απαξαίηεηεο ξπζκηζηηθέο, 
αλαγγειίαο θηλδχλνπ θαη πιεξνθνξηαθέο πηλαθίδεο; Δίλαη 
επδηάθξηηεο θαη ζαθείο; 

   

 Υξεζηκνπνηείηαη ε ζσζηή γηα θάζε πεξίπησζε πηλαθίδα; Δίλαη 
απαξαίηεηε θάζε πηλαθίδα πνπ έρεη ηνπνζεηεζεί; 

   

 Δίλαη φιεο νη πηλαθίδεο θαηάιιειεο γηα φιεο ηηο πηζαλέο 
ζπλζήθεο (π.ρ. θαηά ηε κέξα/λχρηα, ππφ βξνρή/ νκίριε, θαηά 
ηελ αλαηνιή/δχζε ηνπ ήιηνπ, ππφ θσο πξνεξρφκελν απφ 
αληίζεηα θηλνχκελα νρήκαηα, ππφ ειιεηπή θσηηζκφ); 

   

 Δάλ ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί πνπ αθνξνχλ ζε ζπγθεθξηκέλν 
ηχπν νρεκάησλ, ελεκεξψλνληαη έγθαηξα νη νδεγνί; 

   

 Δάλ ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί πνπ αθνξνχλ ζε ζπγθεθξηκέλν 
ηχπν νρεκάησλ, ελεκεξψλνληαη νη νδεγνί γηα πηζαλέο 
ελαιιαθηηθέο δηαδξνκέο; 

   

6.4.3 Αλαγλσζηκόηεηα πηλαθίδσλ    
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 Οη πηλαθίδεο είλαη ηθαλνπνηεηηθέο, ηφζν θαηά ηελ εκέξα φζν 
θαη θαηά ηε λχρηα, σο πξνο ηελ νξαηφηεηα θαη: 
- ηε ζαθήλεηα ηνπ κελχκαηφο ηνπο; 
- ηελ αλαγλσζηκφηεηα απφ ηελ απαηηνχκελε απφζηαζε; 

   

 Τπάξρεη επαξθήο αληαλαθιαζηηθφηεηα ή θσηηζκφο ησλ 
πηλαθίδσλ;  

   

 Απνθεχγεηαη ε δπζθνιία εληνπηζκνχ ησλ πηλαθίδσλ εμαηηίαο 
ηνπ πεξηβάιινληνο ή άιισλ θνληηλψλ εκπνδίσλ; 

   

 Απνθεχγεηαη ε ζχγρπζε ησλ νδεγψλ ιφγσ κεγάινπ αξηζκνχ 
πηλαθίδσλ; 

   

6.4.4 Μέζα ζηήξημεο πηλαθίδσλ    

 Σα ζηεξίγκαηα ησλ πηλαθίδσλ βξίζθνληαη εθηφο ηεο ειεχζεξεο 
δψλεο; 

   

 Αλ φρη, είλαη απηά: 
- παξακνξθψζηκνπ ηχπνπ; 
- ηνπνζεηεκέλα πίζσ απφ ζηεζαία αζθαιείαο; 

   

6.5 Οξηδόληηα ζήκαλζε     

6.5.1 Γεληθά ζέκαηα    

 Η νξηδφληηα ζήκαλζε είλαη: 
- ε θαηάιιειε γηα ηνλ ιεηηνπξγηθφ ραξαθηήξα ηεο νδνχ; 
- νκνηνγελήο ζε φιν ην κήθνο ηεο νδνχ; 
- θαηάιιειε γηα φιεο ηηο πηζαλέο ζπλζήθεο (π.ρ. θαηά ηε 
κέξα/λχρηα, ππφ βξνρή/ νκίριε, θαηά ηελ αλαηνιή/δχζε ηνπ 
ήιηνπ, ππφ θσο πξνεξρφκελν απφ αληίζεηα θηλνχκελα 
νρήκαηα, ππφ ειιεηπή θσηηζκφ); 

   

 Έρεη απνθεπρζεί ε ρξήζε ππεξβνιηθήο νξηδφληηαο ζήκαλζεο 
(π.ρ. κε απαξαίηεηα βέιε ζηξέθνπζαο θπθινθνξίαο θ.ιπ); 

   

6.5.2 Λσξίδεο θαζνδήγεζεο     

 Έρνπλ ηνπνζεηεζεί φιεο νη απαξαίηεηεο δηαγξακκίζεηο; Αλ 
φρη, ππάξρεη επαξθήο θαζνδήγεζε ησλ νδεγψλ; 

   

 Έρνπλ ηνπνζεηεζεί αληαλαθιαζηηθά ζηνηρεία ζην νδφζηξσκα 
φπνπ είλαη απαξαίηεην; 

   

  Όπνπ ππάξρνπλ αληαλαθιαζηηθά ζηνηρεία ζην νδφζηξσκα, 
έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζσζηά, έρνπλ ζσζηφ ρξψκα θαη είλαη ζε 
θαιή θαηάζηαζε; 

   

 Έρνπλ ηνπνζεηεζεί αθνπζηηθέο ισξίδεο θαζνδήγεζεο φπνπ 
είλαη απαξαίηεην; 

   

 Η δηαγξάκκηζε ηεο νδνχ είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε;    

 Η δηαγξάκκηζε έρεη επαξθή ρξσκαηηθή αληίζεζε κε ηελ 
επηθάλεηα ηνπ νδνζηξψκαηνο; 

   

6.5.3 Οξηνδείθηεο θαη αληαλαθιαζηηθά ζηνηρεία    

 Οη νξηνδείθηεο έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζσζηά;    

 Σα αληαλαθιαζηηθά ζηνηρεία είλαη επδηάθξηηα;    

 Υξεζηκνπνηνχληαη ηα ζσζηά ρξψκαηα ζηα ζηνηρεία νπηηθήο 
θαζνδήγεζεο ησλ νδεγψλ;  

   

 Σα ζηνηρεία νπηηθήο θαζνδήγεζεο ησλ νδεγψλ πνπ 
βξίζθνληαη πάλσ ζηελ πεξίθξαμε ηεο νδνχ, ζηα ζηεζαία 
αζθαιείαο θαη ζηα ζηεζαία γεθπξψλ είλαη αληίζηνηρα κε απηά 
ζηνπο νξηνδείθηεο;  

   

6.5.4 ήκαλζε θακπύισλ θαη νπηηθή θαζνδήγεζε    

 Έρνπλ ηνπνζεηεζεί πηλαθίδεο ζήκαλζεο επηθίλδπλσλ 
θακπχισλ θαη πηλαθίδεο νξίσλ ηαρχηεηαο φπνπ είλαη 
απαξαίηεην; 

   

 Οη πηλαθίδεο νξίσλ ηαρχηεηαο είλαη ζπλεπείο ζε φιν ην κήθνο 
ηεο νδνχ; 

   

 Οη πηλαθίδεο έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζηα ζσζηά ζεκεία ζε ζρέζε 
κε ηηο θακπχιεο (π.ρ. φρη ζε κεγάιε απφζηαζε απφ ηελ αξρή 
ηεο θακπχιεο); 
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 Οη πηλαθίδεο είλαη αξθεηά κεγάιεο;    

 Έρνπλ ηνπνζεηεζεί θαηεπζπληήξηεο πηλαθίδεο (Π-75) φπνπ 
είλαη απαξαίηεην; 

   

 Οη πηλαθίδεο Π-75 έρνπλ ηνπνζεηεζεί κε ηξφπν πνπ λα 
θαζνδεγνχλ ηνπο νδεγνχο ζε φιν ην κήθνο ηεο θακπχιεο; 

   

 Οη πηλαθίδεο Π-75 έρνπλ ην θαηάιιειν κέγεζνο;    

 Οη πηλαθίδεο Π-75 ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ 
επηζήκαλζε επηθίλδπλσλ θακπχισλ (π.ρ. φρη γηα ηελ 
επηζήκαλζε λεζίδσλ θ.ιπ.); 

   

6.6 ηεζαία αζθαιείαο θαη ειεύζεξεο δώλεο     

6.6.1 Διεύζεξεο δώλεο    

 Η ειεχζεξε δψλε είλαη βαηή απφ νρήκαηα;    

 Η ειεχζεξε δψλε είλαη απαιιαγκέλε απφ ζηαζεξέο 
θαηαζθεπέο; (αλ φρη, είλαη δπλαηφλ νη θαηαζθεπέο απηέο λα 
απνκαθξπλζνχλ ή λα ηνπνζεηεζεί ζηεζαίν αζθαιείαο 
κπξνζηά απφ απηέο;) 

   

 Βξίζθνληαη φινη νη ζηχινη, ηα δέληξα θ.ιπ. ζε αζθαιή 
απφζηαζε απφ ηηο ισξίδεο θπθινθνξίαο; 

   

 ηηο πεξηπηψζεηο χπαξμεο ζηαζεξψλ αληηθεηκέλσλ εληφο ηεο 
ειεχζεξεο δψλεο έρνπλ ιεθζεί θαηάιιεια κέηξα (π.ρ. 
δηακφξθσζε, ηνπνζέηεζε ζηεζαίνπ αζθαιείαο); 

   

6.6.2 ηεζαία αζθαιείαο    

 Έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζηεζαία αζθαιείαο φπνπ απαηηείηαη;    

 Έρνπλ αθνινπζεζεί νη ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηα ζηεζαία 
αζθαιείαο φπνπ απαηηείηαη; 

   

 Σα ζηεζαία αζθαιείαο είλαη ηα θαηάιιεια γηα θάζε 
πεξίπησζε; 

   

 Έρεη γίλεη ζσζηή ηνπνζέηεζε ησλ ζηεζαίσλ;    

 Σν κήθνο ηνπ θάζε ζηεζαίνπ είλαη ην θαηάιιειν ζε θάζε 
πεξίπησζε; 

   

 Έρεη γίλεη ζσζηή ζπλαξκνγή ησλ ζηεζαίσλ αζθαιείαο ζηα 
ζηεζαία γεθπξψλ; 

   

 Γηαηίζεηαη επαξθέο πιάηνο κεηαμχ ησλ ζηεζαίσλ θαη ηεο 
ισξίδαο θαζνδήγεζεο γηα ηελ αθηλεηνπνίεζε νρεκάησλ; 

   

6.6.3 Γηακόξθσζε άθξσλ ζηεζαίσλ αζθαιείαο    

 Έρεη γίλεη αζθαιήο δηακφξθσζε ησλ άθξσλ ησλ ζηεζαίσλ 
αζθαιείαο; 

   

6.6.4 Πεξίθξαμε    

 Η πεξίθξαμε γηα ηνπο πεδνχο είλαη παξακνξθψζηκνπ ηχπνπ;    

 Απνθεχγεηαη ν θίλδπλνο δηαπέξαζεο ησλ νρεκάησλ απφ 
νξηδφληηα ζηνηρεία ηεο πεξίθξαμεο πνπ βξίζθνληαη εληφο ηεο 
ειεχζεξεο δψλεο; 

   

6.6.5 Οξαηόηεηα ζηεζαίσλ θαη πεξίθξαμεο    

 Τπάξρεη επαξθήο νπηηθή θαζνδήγεζε θαη νξαηφηεηα ησλ 
ζηεζαίσλ αζθαιείαο θαηά ηε λχρηα; 

   

6.7 Φσηεηλνί ζεκαηνδόηεο    

6.7.1 Λεηηνπξγία    

 Λεηηνπξγνχλ ζσζηά νη θσηεηλνί ζεκαηνδφηεο;    

 Οη θσηεηλνί ζεκαηνδφηεο είλαη νη θαηάιιεινη γηα ηε ζχλζεζε 
ηεο θπθινθνξίαο θαη ην νδηθφ πεξηβάιινλ σο πξνο ηνλ 
αξηζκφ, ηε ζέζε θαη ηνλ ηχπν ηνπο; 

   

 Όπνπ είλαη απαξαίηεην, ιακβάλνληαη κέηξα πνπ αθνξνχλ ζε 
πεδνχο κε πξνβιήκαηα φξαζεο; 

   

 Όπνπ είλαη απαξαίηεην, ιακβάλνληαη κέηξα πνπ αθνξνχλ ζε 
ειηθησκέλνπο πεδνχο ή πεδνχο κε πξνβιήκαηα θηλεηηθφηεηαο; 
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 Η θεληξηθή κνλάδα είλαη ηνπνζεηεκέλε ζε αζθαιέο ζεκείν 
(δει. φπνπ λα απνθεχγεηαη ν θίλδπλνο πξφζθξνπζεο 
νρήκαηνο φκσο λα είλαη εχθνιε ε πξφζβαζε γηα ιφγνπο 
ζπληήξεζεο); 

   

 Η θαηάζηαζε ηνπ νδνζηξψκαηνο είλαη ηθαλνπνηεηηθή ζε φιεο 
ηηο πξνζβάζεηο (εηδηθά σο πξνο ηελ αληηνιηζζεηηθφηεηα); 

   

6.7.2 Οξαηόηεηα     

 Οη θσηεηλνί ζεκαηνδφηεο είλαη εχθνια νξαηνί απφ ηνπο 
νδεγνχο πνπ πξνζεγγίδνπλ; 

   

 Γηαηίζεηαη επαξθέο κήθνο νξαηφηεηαο γηα ζηάζε ζην ηέινο 
νπξψλ απφ αθηλεηνπνηεκέλα νρήκαηα; 

   

 Έρνπλ αληηκεησπηζηεί ηπρφλ πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα 
πξνθιεζνχλ θαηά ηελ αλαηνιή ή ηε δχζε ηνπ ήιηνπ; 

   

 Οη θαλνί είλαη θαιπκκέλνη απφ γείζν ζθίαζεο ψζηε λα είλαη 
νξαηνί κφλν απφ ηνπο νδεγνχο γηα ηνπο νπνίνπο 
πξννξίδνληαη; 

   

 Όπνπ ε έλδεημε ηνπ ζεκαηνδφηε δελ είλαη νξαηή απφ επαξθή 
απφζηαζε, ππάξρεη ζρεηηθή πξνεηδνπνηεηηθή ζήκαλζε ή/θαη 
αλαιάκπνληεο θαλνί; 

   

 Απνθεχγεηαη ε θάιπςε ηεο έλδεημεο ηνπ ζεκαηνδφηε απφ 
ζηνηρεία ηνπ πεξηβάιινληνο (δέληξα, ζηχινπο θσηηζκνχ, 
πηλαθίδεο, ζηάζεηο ιεσθνξείσλ θ.ιπ.); 

   

6.8 Πεδνί θαη πνδειάηεο    

6.8.1 Γεληθά ζέκαηα    

 Έρνπλ πξνβιεθζεί δηαδξνκέο θαη δηαβάζεηο γηα πεδνχο θαη 
πνδειάηεο; 

   

 Έρεη ηνπνζεηεζεί πεξίθξαμε ψζηε νη πεδνί θαη νη πνδειάηεο 
λα νδεγνχληαη πξνο ηζφπεδεο ή αληζφπεδεο δηαβάζεηο πεδψλ;  

   

 Όπνπ είλαη απαξαίηεηνο, γίλεηαη δηαρσξηζκφο ηεο 
θπθινθνξίαο ησλ άιισλ νρεκάησλ απφ απηή ησλ πνδειαηψλ 
θαη ησλ πεδψλ; 

   

 Οη εγθαηαζηάζεηο γηα ηνπο πεδνχο θαη ηνπο πνδειάηεο είλαη 
θαηάιιειεο γηα θπθινθνξία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο; 

   

6.8.2 Πεδνί    

 Τπάξρεη ηθαλνπνηεηηθφο αξηζκφο δηαβάζεσλ πεδψλ θαηά 
κήθνο ηεο νδνχ; 

   

 Έρεη ιεθζεί κέξηκλα γηα ηα ειηθησκέλα άηνκα, ηα άηνκα κε 
αλαπεξίεο, ηα παηδηά, ηα αλαπεξηθά ακαμίδηα θαη ηα παηδηθά 
θαξφηζηα (π.ρ. θηγθιηδψκαηα ζηήξημεο, θξάζπεδα, ξάκπεο); 

   

 Έρεη ηνπνζεηεζεί ρεηξνιηζζήξαο φπνπ είλαη απαξαίηεην (π.ρ. 
ζε γέθπξεο θαη ξάκπεο); 

   

 Έρεη ηνπνζεηεζεί επαξθήο ζήκαλζε πνπ αθνξά ζηνπο 
πεδνχο ζε πεξηνρέο θνληά ζε ζρνιεία; 

   

 Έρεη ηνπνζεηεζεί επαξθήο ζήκαλζε πνπ αθνξά ζηνπο 
πεδνχο ζε πεξηνρέο θνληά ζε λνζνθνκεία; 

   

 Η απφζηαζε κεηαμχ ηεο γξακκήο δηαθνπήο ηεο πνξείαο ησλ 
νρεκάησλ (δηαγξάκκηζε stop) θαη ηεο δηάβαζεο ησλ πεδψλ 
επαξθεί ψζηε λα είλαη νη πεδνί νξαηνί απφ ηνπο νδεγνχο 
θνξηεγψλ; 

   

6.8.3 Πνδειάηεο    

 Σν πιάηνο ηεο νδνχ επαξθεί γηα ηνλ ζπλήζε αξηζκφ 
πνδειαηψλ; 

   

 Όπνπ ππάξρεη πνδειαηφδξνκνο, είλαη απηφο ζπλερήο (π.ρ. 
ρσξίο ζεκεία ζηέλσζεο ή δηαθνπέο); 
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 Οη ζράξεο ησλ θξεαηίσλ είλαη αζθαιείο γηα ηε δηέιεπζε 
πνδειάησλ; 

   

6.8.4 Μέζα καδηθήο κεηαθνξάο    

 Οη ζηάζεηο ησλ κέζσλ καδηθήο κεηαθνξάο έρνπλ ηνπνζεηεζεί 
ζε αζθαιή ζεκεία θαη ππάξρεη ε απαηηνχκελε νξαηφηεηα θαη 
απφζηαζε απφ ηε ισξίδα θπθινθνξίαο; 

   

 Οη ζηάζεηο ησλ κέζσλ καδηθήο κεηαθνξάο εθηφο θαηνηθεκέλσλ 
πεξηνρψλ επηζεκαίλνληαη εγθαίξσο κε ζρεηηθή ζήκαλζε; 

   

 Σα ζθέπαζηξα θαη ηα θαζίζκαηα ζηηο ζηάζεηο έρνπλ 
ηνπνζεηεζεί έηζη ψζηε λα κελ παξεκπνδίδνπλ ηελ νξαηφηεηα; 
Βξίζθνληαη ζε επαξθή απφζηαζε απφ ηελ νδφ; 

   

 Σν χςνο θαη ε κνξθή ηνπ θξαζπέδνπ κπξνζηά ζηηο ζηάζεηο 
εμππεξεηνχλ ηνπο πεδνχο θαη ηνπο νδεγνχο ησλ κέζσλ 
καδηθήο κεηαθνξάο; 

   

6.9 Γέθπξεο θαη νρεηνί    

6.9.1 ηνηρεία ζρεδηαζκνύ    

 ε γέθπξεο θαη ζέζεηο νρεηψλ, ην πιάηνο ηεο νδνχ παξακέλεη 
ζηαζεξφ; 

   

 Η ράξαμε ησλ πξνζβάζεσλ γεθπξψλ/ζέζεσλ νρεηψλ είλαη 
ζπκβαηή κε ηε V85; 

   

 ηελ πεξίπησζε πνπ δελ ηζρχεη θάπνηα απφ ηηο παξαπάλσ 
ζπλζήθεο (πιάηνο, ηαρχηεηα), έρνπλ ηνπνζεηεζεί 
πξνεηδνπνηεηηθέο πηλαθίδεο; 

   

6.9.2 ηεζαία αζθαιείαο    

 ηηο ζέζεηο γεθπξψλ θαη νρεηψλ έρνπλ ηνπνζεηεζεί θαηάιιεια 
ζηεζαία αζθαιείαο γηα ηε ζπγθξάηεζε εθηξεπφκελσλ 
νρεκάησλ;   

   

 Έρεη γίλεη αζθαιήο ζπλαξκνγή ηνπ ζηεζαίνπ αζθαιείαο ζηελ 
νδφ θαη ζηηο γέθπξεο; 

   

 ηηο γέθπξεο ππάξρνπλ θξάζπεδα πνπ κπνξεί λα 
επεξεάζνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζηεζαίσλ; 

   

6.9.3 Γηάθνξα    

 Έρεη γίλεη θαηάιιειε πξφβιεςε γηα ηελ αζθαιή θπθινθνξία 
ησλ πεδψλ ζηηο γέθπξεο; 

   

 Η δηαγξάκκηζε ηεο νδνχ ζπλερίδεηαη θαη πάλσ ζηε γέθπξα;    

6.10 Οδόζηξσκα     

6.10.1 Πξνβιήκαηα νδνζηξώκαηνο    

 Η θαηάζηαζε ησλ άθξσλ ηνπ νδνζηξψκαηνο είλαη 
ηθαλνπνηεηηθή; 

   

 Η κεηάβαζε απφ ην νδφζηξσκα ζην έξεηζκα γίλεηαη κε 
αζθαιή ηξφπν; 

   

 Τπάξρνπλ βιάβεο ζην νδφζηξσκα (π.ρ. ππεξβνιηθή 
ηξαρχηεηα, ηξνρναπιάθσζε, ιαθθνχβεο, ραιαξά πιηθά θ.ιπ.) 
πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ πξνβιήκαηα αζθάιεηαο (π.ρ. 
απψιεηα ειέγρνπ ηνπ νρήκαηνο); 

   

6.10.2 Αληηνιηζζεηηθόηεηα    

 Δθηηκάηαη φηη ην νδφζηξσκα δηαζέηεη επαξθή 
αληηνιηζζεηηθφηεηα ζηηο πεξηνρέο πςειψλ απαηηήζεσλ ζε 
ηξηβή (π.ρ. ζε θακπχιεο, θαηά ηελ πξνζέγγηζε ζε ηζφπεδνπο 
θφκβνπο θαη θσηεηλνχο ζεκαηνδφηεο, ζέζεηο δηαρσξηζκνχ 
ξεπκάησλ θπθινθνξίαο θ.ιπ.); 

   

 Έρεη γίλεη έιεγρνο ηεο αληηνιηζζεηηθφηεηαο φπνπ είλαη 
απαξαίηεην; 

   

6.10.3 Απνξξνή επηθαλεηαθώλ πδάησλ    

 Σν νδφζηξσκα είλαη απαιιαγκέλν απφ ζεκεία φπνπ ε 
ζπζζψξεπζε ή ε ξνή πδάησλ κπνξεί λα πξνθαιέζεη 
πξνβιήκαηα αζθάιεηαο; 
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6.10.4 Υαιαξά πιηθά    

 Τπάξρνπλ ραιαξά πιηθά ζην νδφζηξσκα;    

6.11 ηάζκεπζε     

6.11.1 Γεληθά ζέκαηα    

 Η πξφβιεςε πνπ έρεη γίλεη ή νη πεξηνξηζκνί πνπ 
εθαξκφδνληαη αλαθνξηθά κε ηε ζηάζκεπζε επαξθνχλ γηα ηελ 
αζθάιεηα ηεο θπθινθνξίαο; 

   

 Η ζπρλφηεηα ηεο ζηάζκεπζεο επεξεάδεη ηελ αζθάιεηα ηεο 
νδνχ; 

   

 Γηαηίζεηαη επαξθήο ρψξνο ζηάζκεπζεο γηα νρήκαηα 
εθνδηαζκνχ ψζηε λα απνθεχγνληαη πξνβιήκαηα αζθάιεηαο 
ιφγσ «δηπινπαξθαξίζκαηνο»; 

   

 Οη ειηγκνί ζηάζκεπζεο θαηά κήθνο ηεο νδνχ γίλνληαη ρσξίο 
ηελ πξφθιεζε πξνβιεκάησλ αζθάιεηαο (π.ρ. ζηάζκεπζε ππφ 
γσλία); 

   

 Δπεξεάδεηαη ην κήθνο νξαηφηεηαο ζηνπο θφκβνπο θαη θαηά 
κήθνο ηεο νδνχ απφ ζηαζκεπκέλα νρήκαηα; 

   

6.12 Πξόβιεςε γηα βαξέα νρήκαηα     

6.12.1 Θέκαηα ζρεδηαζκνύ    

 Τπάξρεη δπλαηφηεηα πξνζπέξαζεο γηα ηα βαξέα νρήκαηα ζηηο 
πεξηπηψζεηο πςειψλ θπθινθνξηαθψλ θφξησλ; 

   

 Γεληθά, έρεη ιεθζεί ππφςε ην κέγεζνο ησλ νρεκάησλ πνπ 
πηζαλφλ ζα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ νδφ; 

   

 Γηαηίζεηαη επαξθήο ρψξνο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ειηγκψλ 
απφ βαξέα νρήκαηα θαηά κήθνο ηεο νδνχ, ζηνπο θφκβνπο 
θ.ιπ.; 

   

 Η πξφζβαζε ζηνπο ΔΑ θαη ζηνπο ρψξνπο ζηάζκεπζεο 
βαξέσλ νρεκάησλ είλαη αζθαιήο γηα ην κέγεζνο ησλ 
νρεκάησλ πνπ αλακέλνληαη (ιακβάλνληαο ππφςε ηελ 
επηηάρπλζε, ηελ επηβξάδπλζε, ην πιάηνο εξείζκαηνο θ.ιπ.); 

   

6.12.2 Καηάζηαζε νδνζηξώκαηνο/εξείζκαηνο    

 Έρνπλ εθαξκνζηεί νη θαηάιιειεο δηαπιαηχλζεηο ζηηο 
θακπχιεο γηα ηελ εμππεξέηεζε νρεκάησλ κεγάινπ κήθνπο; 

   

 Σν πιάηνο ηνπ νδνζηξψκαηνο είλαη θαηάιιειν γηα βαξέα 
νρήκαηα; 

   

 Γεληθά, ε θαηάζηαζε ηνπ νδνζηξψκαηνο επηηξέπεη ηελ αζθαιή 
θπθινθνξία ησλ βαξέσλ νρεκάησλ; 

   

6.13 Γηεπζεηεκέλα ξέκαηα     

6.13.1 Απνξξνή επηθαλεηαθώλ πδάησλ    

 Σν νδφζηξσκα είλαη απαιιαγκέλν απφ ζεκεία φπνπ ε 
ζπζζψξεπζε ή ε ξνή πδάησλ κπνξεί λα πξνθαιέζεη 
πξνβιήκαηα αζθάιεηαο; 

   

 Δάλ ζεκεηψλεηαη ζπγθέληξσζε ή ξνή πδάησλ ζηελ επηθάλεηα 
ηεο νδνχ, επηζεκαίλεηαη απηφ κε ζρεηηθή ζήκαλζε; 

   

6.13.2 Αζθάιεηα ζπζθεπώλ    

 Βξίζθνληαη φινη νη νρεηνί θαη νη ινηπέο κε βαηέο θαηαζθεπέο 
απνρέηεπζεο νκβξίσλ εθηφο ηεο ειεχζεξεο δψλεο;  

   

 Αλ φρη, έρεη ιεθζεί κέξηκλα γηα ηελ πξνζηαζία απφ 
πξφζθξνπζε νρήκαηνο; 

   

6.14 Γηάθνξα     

6.14.1 Γηακόξθσζε πεξηβάιινληνο ρώξνπ    

 Η δηακφξθσζε ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ έρεη γίλεη ζχκθσλα 
κε ηηο ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο (π.ρ. αλαθνξηθά κε ηηο 
ειεχζεξεο απνζηάζεηο, ηα κήθε νξαηφηεηαο θ.ιπ.); 
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 Οη ειεχζεξεο απνζηάζεηο θαη ηα κήθε νξαηφηεηαο ζα 
δηαηεξεζνχλ θαη κεηά ηελ αλάπηπμε ηεο παξφδηαο βιάζηεζεο; 

   

 Η δηακφξθσζε ηνπ παξφδηνπ ρψξνπ γχξσ απφ θπθιηθνχο 
θφκβνπο είλαη ηέηνηα ψζηε λα απνθεχγνληαη πξνβιήκαηα 
νξαηφηεηαο; 

   

6.14.2 Πξνζσξηλά έξγα    

 Έρεη απνκαθξπλζεί απφ ηελ νδφ φινο ν εμνπιηζκφο πνπ 
ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ θαηαζθεπή ή ηε ζπληήξεζή ηεο θαη 
δελ είλαη πιένλ απαξαίηεηνο; 

   

 Έρνπλ απνκαθξπλζεί απφ ηελ νδφ φιεο νη πηλαθίδεο ή 
ζπζθεπέο πξνζσξηλνχ ειέγρνπ ηεο θπθινθνξίαο πνπ δελ 
είλαη πιένλ απαξαίηεηεο; 

   

6.14.3 Πξνβιήκαηα ζάκβσζεο από αληίζεηα θηλνύκελα νρήκαηα    

 Έρνπλ αληηκεησπηζηεί πηζαλά πξνβιήκαηα ζάκβσζεο απφ 
αληίζεηα θηλνχκελα νρήκαηα (π.ρ. απφ νρήκαηα θηλνχκελα ζε 
βνεζεηηθή νδφ δχν θαηεπζχλζεσλ ζε κηθξή απφζηαζε απφ 
θχξηεο νδνχο); 

   

6.14.4 Γξαζηεξηόηεηεο παξά ηελ νδό    

 Τπάξρνπλ δξαζηεξηφηεηεο παξά ηελ νδφ πνπ κπνξεί λα 
απνζπάζνπλ ηελ πξνζνρή ησλ νδεγψλ; 

   

 Οη δηαθεκηζηηθέο πηλαθίδεο έρνπλ ηνπνζεηεζεί κε ηξφπν πνπ 
λα κελ ζπληζηνχλ θίλδπλν; 

   

6.14.5 Δθηξεπόκελα νρήκαηα    

 Ο νδηθφο εμνπιηζκφο ζηα εξείζκαηα θαη ζηηο δηαβάζεηο πεδψλ 
παξνπζηάδεη θζνξέο ιφγσ πξφζθξνπζεο νρεκάησλ πνπ λα 
ππνδειψλνπλ θάπνην πξφβιεκα αζθάιεηαο ή θίλδπλν; 

   

6.14.6 Άιια ζέκαηα αζθάιεηαο    

 Σα πξαλή ησλ επηρσκάησλ είλαη επζηαζή;    

 Τπάξρνπλ επηθίλδπλα θιαδηά πνπ εθηείλνληαη πάλσ απφ ηελ 
νδφ; 

   

 Τπάξρεη βιάζηεζε πνπ λα ζπληζηά εκπφδην νξαηφηεηαο;     

 Έρεη ιεθζεί ζρεηηθή κέξηκλα ζε πεξηνρέο φπνπ εκθαλίδνληαη 
ηζρπξνί άλεκνη; 

   

6.14.7 ΔΑ    

 Οη ΔΑ θαη νη ρψξνη ζηάζκεπζεο βαξέσλ νρεκάησλ είλαη 
νξζά ρσξνζεηεκέλνη θαηά κήθνο ηεο νδνχ; 

   

 Γηαηίζεηαη επαξθέο κήθνο νξαηφηεηαο πξνο ηα ζεκεία εηζφδνπ 
θαη εμφδνπ ησλ ΔΑ θαη ησλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο βαξέσλ 
νρεκάησλ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο κέξαο; 

   

6.14.8 Εώα    

 Γηέξρνληαη απφ ηελ νδφ δψα;    

 Αλ λαη, έρεη ηνπνζεηεζεί θαηάιιειε πεξίθξαμε;    

 


