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1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ο∆ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
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ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ ΑΕ

4 ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ Ο∆ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

∆ιαφάνεια 1: Τομείς παρουσίασης



Η Ελλάδα εμφάνισε μείωση θανάτων από τροχαία κατά 10% σε σχέση με το 2011 
ξεπερνώντας έστω και ελαφρά το μέσο Ευρωπαϊκό όρο του 9%. Το γεγονός 
οφείλεται σε μείωση του αριθμού κυκλοφορούντων ΙΧ και σε μεγάλη ελάττωση 
των διανυόμενων χιλιομέτρων τόσο στις πόλεις όσο και στις εθνικές οδούς.

Η Ελλάδα το 2012 ήταν μία από τις πέντε χειρότερες χώρες σε αριθμό
θανάτων από τροχαία στην Ευρώπη. Με 92 θανάτους ανά εκατομμύριο 
κατοίκων όταν ο μέσος Ευρωπαϊκός όρος είναι 55. 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ο∆ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

∆ιαφάνεια 2:Αντικείμενο οδικής ασφάλειας



Ο∆ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Σημαντικό Εθνικό και κοινωνικό-οικονομικό ζήτημα
1. Τροχαία ατυχήματα/ετησίως 

2. Επιπτώσεις ατυχημάτων 
• Κοινωνικοοικονομικό κόστος εκτιμάται προσεγγιστικά σε 

€4δις/ετησίως
• Οδύνη τραυματιών και συγγενών παθόντων
• Eπιβάρυνση στην ανάπτυξη της χώρας

∆ιαφάνεια 3: αντικείμενο Οδικής Ασφάλειας

έτος νεκροί τραυματίες Ατυχήματα 
με παθόντες

2011 1.092 16.798 13.628
2012 976 15.118 12.187



ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ο∆ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

3. Η οδική ασφάλεια μπορούμε να θεωρήσουμε ότι σχετίζεται με 
κυρίως 3 παράγοντες:

α. οδηγός 
β. όχημα
γ. Οδός και περιβάλλον αυτής

 Σύνθετη διαδικασία
 Αφορά διαφορετικούς φορείς 
 ∆υναμική διαδικασία εξέλιξης

∆ιαφάνεια 4: Αντικείμενο Οδικής Ασφάλειας



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΠΟ ΤΟ  ΥΠ. ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι. 

Η οδική ασφάλεια στον παράγοντα Οδός και περιβάλλον αυτής 
αφορά:

φθορές της οδού                     συντήρηση 

Ελλείψεις/προβλήματα της οδού                    επεμβάσεις βελτίωσης 
οδικής ασφάλειας

• Οδηγία 2008/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
συμβουλίου της 19ης Νοεμβ. 2008  για τη ∆ιαχείριση της ασφάλειας 
των οδικών υποδομών

• Απαιτεί ολοκληρωμένο «Σχέδιο ∆ράσεων βελτίωσης οδικής 
ασφάλειας οδικών υποδομών»

• Υλοποιείται σε 15.000χλμ Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου 
• 52 Νομούς της Ελλάδος

∆ιαφάνεια 5: Πρόγραμμα Οδικής Ασφάλειας



ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ο∆ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΟΑΕ

Ζητούμενο: Εντοπισμός οδικών τμημάτων (δηλαδή των ελλείψεων και
προβλημάτων της οδού) όπου αποδεδειγμένα ή δυνητικά
προκαλούνται ατυχήματα

Στόχος: Περιορισμός των ατυχημάτων

Μέσο επίτευξης στόχου: Προσδιορισμός και υλοποίηση επεμβάσεων 
βελτίωσης οδικής ασφάλειας

∆ιαφάνεια 6: Εφαρμογή προγράμματος



∆ιαφάνεια 7: Εφαρμογή  προγράμματος

Ανάλυση Καταγεγραμμένων Ατυχημάτων : ΜΟΑ-Α (αποδεδειγμένα)

Ανάλυση ενδείξεων ατυχημάτων από μαρτυρίες: ΜΟΑ-Μ (αποδεδειγμένα)

Ανάλυση δυνητικών θέσεων : ΜΟΑ-∆ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ο∆ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΟΑΕ
Προσδιορισμός στο εξεταζόμενο δίκτυο

Θέσεων μειωμένης οδικής ασφάλειας (ΜΟΑ)



1. Καταγραφή στοιχείων από Υπηρεσίες και Τοπικούς Φορείς 
2. Βιντεοσκόπηση οδικού δικτύου και ταυτόχρονη καταγραφή της 

γεωμετρίας με GPS
3. Έλεγχος γεωμετρίας της χάραξης και προσδιορισμός ελλείψεων -

προβλημάτων της οδού
4. Εντοπισμός θέσεων υψηλής συγκέντρωσης ατυχημάτων (ΜΟΑ) 
5. ∆ιατύπωση προτάσεων επεμβάσεων βελτίωσης οδικής ασφάλειας

5.1 Βραχυπρόσθεσμων επεμβάσεων
Μικρής κλίμακας, χαμηλού κόστους, υψηλού οφέλους, εντός 
απαλλοτριωμένης ζώνης, άμεση χρηματοδότηση και δημοπράτηση 
Έργων

5.2 Μεσοπρόθεσμων επεμβάσεων
Μεσαίας ή μεγάλης κλίμακας, υψηλού κόστους, μελέτες και 
απαλλοτριώσεις

6. Αξιοποίηση στοιχείων και αποτελεσμάτων /διασύνδεση με 
διαχειριστικά εργαλεία (μητρώο οδών, GIS EOAE)

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ο∆ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΟΑΕ

∆ιαφάνεια 8: Εφαρμογή  προγράμματος



Βραχυπρόθεσμες – Άμεσες επεμβάσεις:

Μικρής κλίμακας, χαμηλού κόστους, υψηλού οφέλους, εντός 

απαλλοτριωμένης ζώνης, άμεση χρηματοδότηση και δημοπράτηση 

Έργων

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ Ο∆ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

∆ιαφάνεια 9: Προτάσεις βελτίωσης 



ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

Αρχική Κατάσταση: Βάθρο γέφυρας επί κεντρικής νησίδας με ελλιπή ασφάλιση.

Βραχυπρόθεσμη Επέμβαση: Εγκατάσταση Συστήματος απορρόφησης ενέργειας  (ΣΑΕ) 
κατά ΟΜΟΕ-ΣΑΟ

∆ιαφάνεια 10: Προτάσεις βελτίωσης



ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

Αρχική Κατάσταση: Πεζοδιάβαση μεγάλου μήκους, χωρίς χώρο αναμονής πεζών μεταξύ των ρευμάτων 
αντίθετης κυκλοφορίας, η οποία δεν γίνεται εύκολα αντιληπτή από τους οδηγούς των οχημάτων.

Βραχυπρόθεσμη Επέμβαση:  Κατασκευή νησίδας για την αναμονή των πεζών μεταξύ 
των ρευμάτων αντίθετης κυκλοφορίας, με επισήμανση αυτής με κατάλληλη οριζόντια 
και κατακόρυφη σήμανση, ήτοι διαγράμμιση επιφάνειας αποκλεισμού και πινακίδες 

αντίστοιχα (Ρ-52δ, Π-77, Ρ-32, Ρ-30). ∆ιαφάνεια 11: Προτάσεις βελτίωσης



ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ Ο∆ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Μεσοπρόθεσμες επεμβάσεις:

Μεσαίας ή μεγάλης κλίμακας, υψηλού κόστους, μελέτες και 

απαλλοτριώσεις

∆ιαφάνεια 12: Προτάσεις βελτίωσης



ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ
ΣΕ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Αρχική Κατάσταση: Ισόπεδη διασταύρωση δεξιάς
μετατόπισης με ανεπαρκές μήκος λωρίδων αριστερής
στροφής. Θέση σε σχετικά μικρή απόσταση από
οικισμό στον οποίο συγκεντρώνεται μεγάλος αριθμός
ατυχημάτων λόγω υψηλής ταχύτητας διερχόμενων
οχημάτων.

Μεσοπρόθεσμη Επέμβαση: Κατασκευή κυκλικού κόμβου
με αποκατάσταση των κινήσεων αριστερής εξόδου από
την κύρια οδό χωρίς έλλειμμα ασφάλειας και δραστική
επιβολή περιορισμού της ταχύτητας κυκλοφορίας στην
κύρια οδό.

∆ιαφάνεια 13: Προτάσεις βελτίωσης



ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ 
ΣΕ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Αρχική Κατάσταση: Ισόπεδη διασταύρωση χωρίς 
διαρρυθμίσεις, χωρίς καθοδηγητικές νησίδες, με
ελλιπείς λωρίδες αριστερής και δεξιάς εξόδου από
την κύρια οδό και χωρίς διαβάσεις πεζών.

Μεσοπρόθεσμη Επέμβαση: Κατασκευή κυκλικού
κόμβου με αποκατάσταση προβληματικών
κινήσεων αριστερής και δεξιάς εξόδου, πρόβλεψη
κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων (apron),
οργάνωση προσβάσεων και οργάνωση
κυκλοφορίας πεζών ( πεζόδρομοι,
διαβάσεις πεζών).

∆ιαφάνεια 14: Προτάσεις βελτίωσης



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

 Γενικής κλίμακας πρόγραμμα ∆ράσεων Βελτίωσης Οδικής ασφάλειας Οδικών

Υποδομών ιδιαίτερο και μοναδικό στον τρόπο διαχείρισης

– Άμεση και αποτελεσματική συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων

– Ομοιόμορφη και στοχευμένη αντιμετώπιση προβλημάτων οδικής ασφάλειας

στο σύνολο της χώρας (με χρήση τυποποιημένων προδιαγραφών και

διαδικασιών)

 Τεύχη δημοπράτησης για τις βραχυπρόθεσμες επεμβάσεις των έργων για κάθε

περιφερειακή ενότητα της Ελλάδος προς το τέλος του έτους

 Έτοιμα πακέτα μελετών μεσοπρόθεσμων επεμβάσεων προς δημοπράτηση

 Θα έχουμε έτοιμο ένα διαχειριστικό εργαλείο , μητρώο οδών, για χρήση από 

όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς 

 Αξιοποίηση της αποκτηθείσας τεχνογνωσίας με εξελικτική δυνατότητα 

∆ιαφάνεια 15: Συμπεράσματα



Η οδική ασφάλεια είναι ένα θέμα που αφορά όλους μας και 
κυρίως τα παιδιά μας 

και η αναβάθμιση του επιπέδου της δεν πρέπει να 
σχετίζεται με τις οικονομικές συγκυρίες!

Ελπίζουμε σε μια νέα δυναμική συνεργασία για την 
επίτευξη του προγράμματος δράσεων βελτίωσης 
της οδικής ασφάλειας των οδικών υποδομών.

Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας!!!


