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2. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  

 

Υπηρεσίες Συμβούλου για την εκπόνηση 
Αναλύσεων Επικινδυνότητας από διέλευση 

οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων 
εμπορευμάτων για τις σήραγγες Σ13 Πολυμύλου, 

Σ12, Σ11, Σ10 Βερμίου και Σ1 Βεροίας, μήκους 
άνω των 500 μέτρων, του τμήματος Α/Κ 

Πολυμύλου – Α/Κ Βεροίας της Εγνατίας οδού, 
βάσει των σχετικών διατάξεων του Π.Δ. 230/2007 

και σύμφωνα με το τεύχος Οδηγιών της 
Διοικητικής Αρχής Σηράγγων – Κωδικός 

Αναφοράς 5857 
 

57.975 ευρώ 
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

 
Παροχή υπηρεσιών συμβούλου 

για την εκπόνηση Αναλύσεων Επικινδυνότητας από διέλευση οχημάτων μεταφοράς 
επικίνδυνων εμπορευμάτων για τις σήραγγες Σ13 Πολυμύλου, Σ12, Σ11, Σ10 Βερμίου 
και Σ1 Βέροιας, μήκους άνω των 500m., του τμήματος Α/Κ Πολυμύλου – Α/Κ Βέροιας 

της Εγνατίας Οδού, βάσει των σχετικών διατάξεων του Π.Δ. 230/2007 και σύμφωνα με 
το τεύχος Οδηγιών της Διοικητικής Αρχής Σηράγγων 

 
 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Με την παρούσα σύμβαση ο Σύμβουλος θα εκπονήσει αναλύσεις επικινδυνότητας από 
διέλευση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων για τις σήραγγες Σ13 
Πολυμύλου, Σ12, Σ11, Σ10 Βερμίου και Σ1 Βέροιας, μήκους άνω των 500 μέτρων, του 
τμήματος Α/Κ Πολύμυλος – Α/Κ Βέροια, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 230/2007 και τα 
κείμενα οδηγιών της Διοικητικής Αρχής Σηράγγων.  
 
Οι αναλύσεις επικινδυνότητας που θα εκπονηθούν θα περιληφθούν στους φακέλους 
ασφαλείας των σηράγγων, που καταρτίζονται από την «Εγνατία Οδός Α.Ε.» (ΕΟΑΕ) και οι 
οποίοι διαβιβάζονται στη Διοικητική Αρχή Σηράγγων (ΔΑΣ). 
 
Λεπτομέρειες για το αντικείμενο της σύμβασης παρατίθενται στα επόμενα. 
 
 
2. ΟΔΗΓΙΑ 2004/54/ΕΚ – Π.Δ. 230/2007 

Οι Αναλύσεις θα εκπονηθούν με βάση τις προβλέψεις του Π.Δ.230/2007 (Προσαρμογή της 
Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2004/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις ασφαλείας για τις 
σήραγγες του διευρωπαϊκού οδικού δικτύου) σχετικά με τα θέματα πρόσβασης στις 
σήραγγες των οχημάτων που μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα. 

 
Συγκεκριμένα θα ληφθούν τουλάχιστον υπόψη τα εξής σημεία του Π.Δ. 230/2007: 
 
Άρθρο 13 Αναλύσεις Επικινδυνότητας 
Για την ανάλυση επικινδυνότητας μιας συγκεκριμένης σήραγγας λαμβάνονται υπόψη 
όλοι οι παράγοντες σχεδιασμού και οι συνθήκες κυκλοφορίας που επηρεάζουν την 
ασφάλεια, όπως ιδίως τα χαρακτηριστικά της κυκλοφορίας, το μήκος της σήραγγας, ο 
τύπος κυκλοφορίας και η γεωμετρία της σήραγγας, καθώς και ο προβλεπόμενος 
αριθμός διερχόμενων βαρέων φορτηγών οχημάτων ανά ημέρα. 
 
Παράρτημα Ι, παράγραφος 3.7. Μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων. 
 Όσον αφορά την πρόσβαση στις σήραγγες των οχημάτων που μεταφέρουν 
επικίνδυνα εμπορεύματα εφαρμόζονται τα εξής μέτρα, όπως αυτά ορίζονται στη 
σχετική ευρωπαϊκή νομοθεσία για τις οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων: 
— πριν από τη θέσπιση κανονισμών και απαιτήσεων για τη μεταφορά επικίνδυνων 

εμπορευμάτων μέσω σήραγγας εκτελείται ανάλυση επικινδυνότητας σύμφωνα με 
το άρθρο 13, 

— εγκαθίσταται κατάλληλη σήμανση για την επιβολή των κανονισμών πριν από την 
τελευταία δυνατή έξοδο πριν από τη σήραγγα και στις εισόδους της σήραγγας, 
καθώς και αρκετά πριν, ώστε οι οδηγοί να είναι σε θέση να επιλέγουν 
εναλλακτικές διαδρομές, 
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— εξετάζεται το ενδεχόμενο λήψης ειδικών μέτρων λειτουργίας με σκοπό τη μείωση 
των επικινδυνοτήτων, τα οποία σχετίζονται με το σύνολο ή μέρος των οχημάτων 
που μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα στις σήραγγες, όπως δήλωση πριν 
από την είσοδο ή διέλευση σε φάλαγγες που πλαισιώνονται από οχήματα 
συνοδείας, κατά περίπτωση και μετά την προαναφερόμενη ανάλυση 
επικινδυνότητας. 

 
Παράρτημα Ι, παράγραφος 2.6. Αποστράγγιση/Αποχέτευση. 
    2.6.1. Η αποστράγγιση/αποχέτευση των εύφλεκτων και τοξικών υγρών 
πραγματοποιείται μέσω καλώς σχεδιασμένων ρείθρων απορροής με σχισμές ή με 
άλλα μέσα, εφόσον επιτρέπεται η μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων. Επιπλέον, 
το σύστημα αποστράγγισης πρέπει να σχεδιάζεται και συντηρείται ούτως ώστε να 
εμποδίζεται η διάδοση του πυρός και των εύφλεκτων και τοξικών υγρών στο 
εσωτερικό των κλάδων. 
    2.6.2. Στις υφιστάμενες σήραγγες, όταν δεν είναι δυνατόν να τηρηθούν οι 
απαιτήσεις αυτές, ή εάν η σχετική δαπάνη είναι δυσανάλογη προς το αποτέλεσμα, το 
γεγονός αυτό λαμβάνεται υπόψη όταν αποφασίζεται να επιτραπεί η μεταφορά 
επικίνδυνων εμπορευμάτων επί τη βάσει ανάλυσης των σχετικών επικινδυνοτήτων. 
 
 
3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ  

Η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί για την εκπόνηση των Αναλύσεων θα βασίζεται στην 
πλέον πρόσφατη έκδοση των Οδηγιών για την εκπόνηση Ανάλυσης Επικινδυνότητας από τη 
διέλευση οχημάτων που μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα μέσα από τις Σήραγγες του 
Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου, που έχει εκδώσει η Διοικητική Αρχή Σηράγγων. 
 
Για την εφαρμογή της μεθοδολογίας θα γίνει χρήση της πλέον πρόσφατης έκδοσης του 
προσομοιώματος, ποσοτικής αποτίμησης επικινδυνότητας QRAM DG της PIARC. 
 
Για τα ζητήματα της εκτίμησης επικινδυνοτήτων της παραγράφου 2.6 του Παραρτήματος Ι 
αναφορικά με το σχεδιασμό των αποχετευτικών διατάξεων, τα οποία δεν καλύπτονται από 
τη μεθοδολογία της Διοικητικής Αρχής Σηράγγων, ο Σύμβουλος θα υπολογίσει με 
επιστημονικά τεκμηριωμένες μεθόδους και προσομοιώσεις, για όσα σενάρια φορτίων και 
ατυχημάτων κριθεί απαραίτητο, την πρόσθετη επικινδυνότητα που δημιουργείται από την 
απουσία συστήματος αποτροπής διάδοσης φωτιάς. 
 
Εφόσον απαιτηθεί, ο Σύμβουλος θα υποστηρίξει επιστημονικά τις Αναλύσεις προς τη 
Διοικητική Αρχή Σηράγγων. 
 
 
4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΗΡΑΓΓΩΝ 

Το οδικό τμήμα Α/Κ Πολυμύλου – Α/Κ Βέροιας της Εγνατίας Οδού μελετήθηκε και 
κατασκευάστηκε κατά το διάστημα 1998-2004 και αποδόθηκε στην κυκλοφορία το Δεκέμβριο 
του 2004. Το οδικό τμήμα έχει συνολικό μήκος 26 χλμ. με τετράιχνη διατομή 
αυτοκινητόδρομου, διαχωρισμό των κλάδων κυρίως με αμφίπλευρο στηθαίο τύπου New 
Jersey, με δύο λωρίδες κυκλοφορίας και Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ) ανά κατεύθυνση, 
εκτός από τις σήραγγες όπου δεν κατασκευάζεται ΛΕΑ. Το συνολικό κυκλοφορούμενο 
πλάτος της οδού είναι 7,50 μέτρα ενώ στην ανοιχτή οδοποιία το πλάτος μαζί με την ΛΕΑ 
ανέρχεται σε 10,00 μέτρα. Το οδικό τμήμα είναι κατασκευασμένο σε ορεινό ανάγλυφο (όρος 
Βέρμιο/Καστανιά) με υψόμετρο που ξεκινά από τα 90m περίπου στον Α/Κ Βέροιας και 
φτάνει έως τα 850μ. στον Α/Κ Πολυμύλου. Επιπλέον, στα 17 χλμ. από τα 26 χλμ. του 
τμήματος οι δύο κλάδοι κυκλοφορίας είναι κατασκευασμένοι σε ανισοσταθμία. Περισσότερο 
από το 1/3 του μήκους του τμήματος αποτελείται από μεγάλα και δύσκολα τεχνικά έργα. 
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Περιλαμβάνει 13 δίδυμες σήραγγες και 2 ημιστέγαστρα συνολικού μήκους 6,5 χλμ. και 6 
μεγάλες γέφυρες με υψηλά βάθρα συνολικού μήκους 1,9 χλμ. 

Από τις 13 δίδυμες σήραγγες του οδικού τμήματος, οι εξής 5 είναι μήκους άνω των 500 
μέτρων, εμπίπτουν στις διατάξεις του Π.Δ. 230/2007 και αποτελούν αντικείμενο της 
παρούσας σύμβασης: 

 Σ13 Πολυμύλου (792m/788m) 
 Σ12 (527m/510m) 
 Σ11 (494m/514m) 
 Σ10 Βερμίου (2271m/2262m) 
 Σ1 Βέροιας (814m/850m) 

Οι σήραγγες θεωρούνται ήδη λειτουργούσες (υφιστάμενες) με βάση τις διατάξεις του Π.Δ. 
230/2007. 

Οι σήραγγες κατασκευάστηκαν με βάση τις Οδηγίες και Πρότυπα που ήταν σε χρήση κατά 
το διάστημα μελέτης τους.  

Στο παράρτημα 1 παρατίθενται τα επιμέρους βασικά στοιχεία κάθε σήραγγας όσον αφορά 
τις υποδομές και τους εξοπλισμούς. Στον Ανάδοχο θα διατεθούν όσα αναλυτικότερα 
κατασκευαστικά στοιχεία των σηράγγων απαιτηθούν (μελέτες, σχέδια, υπολογισμοί). 
 
 
5. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ – ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Θα διατεθούν τα πρωτογενή και επεξεργασμένα στοιχεία που είναι διαθέσιμα και είναι 
απαραίτητα για εισαγωγή στα προσομοιώματα ανάλυσης των επικινδυνοτήτων: 
α. Κυκλοφοριακοί φόρτοι 

— Αναλυτικά ιστορικά στοιχεία διελεύσεων ανά κατηγορία οχήματος, με δυνατότητα 
επιμερισμού σε περιόδους, ημέρες και ώρες εφόσον απαιτηθεί. 

— Προβλέψεις κυκλοφορίας για την επόμενη 6ετία, ανά κατηγορία οχήματος. 

β. Διελεύσεις οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων 

— Μετρήσεις των ετών 2011, 2014 και 2018 ανά κατηγορία φορτίου 

— Στοιχεία καταναλώσεων πετρελαιοειδών του έτους 2017, ανά νομό και μήνα, για τις 
Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου (Υπουργείο Περιβάλλοντος) 

γ. Στοιχεία Ατυχημάτων 

— Δείκτες ατυχημάτων συνολικοί και για επιμέρους κατηγορίες οχημάτων, σε σήραγγες 
και ανοικτή οδό. 

Επίσης θα διατεθούν τυχόν άλλα στοιχεία που θα απαιτηθούν, εφόσον είναι διαθέσιμα από 
την ΕΟΑΕ. 
 
 
6. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

Επί του παρόντος στο οδικό τμήμα Α/Κ Βέροιας – Α/Κ Πολυμύλου επιτρέπεται προσωρινώς 
η διέλευση των οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. 

Στο παράρτημα 2 παρατίθενται οι υφιστάμενες ρυθμίσεις και προϋποθέσεις όσον αφορά τις 
διελεύσεις οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων από το τμήμα Α/Κ Πολυμύλου 
– Α/Κ Βέροιας. 
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7. ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 

Στο παρελθόν έχουν εκπονηθεί επιμέρους αναλύσεις επικινδυνότητας για κάποιες σήραγγες 
του υπόψη τμήματος της Εγνατίας Οδού.  
Το σύνολο των αναλύσεων επικινδυνότητας σηράγγων του υπόψη τμήματος, που 
εκπονήθηκαν για λογαριασμό της ΕΟΑΕ, θα τεθούν στη διάθεση του Συμβούλου. 
 
 
8. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ 

Στο παράρτημα 3 παρατίθεται περιγραφή της κύριας εναλλακτικής διαδρομές στην οποία 
επί του παρόντος απαγορεύεται η διέλευση βαρέων οχημάτων. 

Εάν για κάποια σήραγγα το αποτέλεσμα της Ανάλυσης υποδείξει τη διερεύνηση 
εναλλακτικής διαδρομής, η τελική απόφαση για την εξέτασή της ή τη μοναδικότητα της 
κύριας διαδρομής θα γίνει κατόπιν γνωστοποίησης στη Διοικητική Αρχή.  
 
 
9. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ - ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

Ο Σύμβουλος θα υποβάλει:  

 Τεχνικές εκθέσεις (έντυπα και ψηφιακά) με τις αναλύσεις επικινδυνότητας για όλες τις 
σήραγγες σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας σύμβασης. Οι τεχνικές εκθέσεις θα 
συνοδεύονται από περίληψη και κείμενο συμπερασμάτων.  

 Το χρονοδιάγραμμα των εργασιών και των παραδοτέων του Συμβούλου έχει ως εξής:  

 
ΜΗΝΕΣ 

ΦΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
1 2 3 4  

Α 
Υποβολή αναλύσεων επικινδυνότητας από 
διέλευση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων 
εμπορευμάτων για τις σήραγγες Σ11 και Σ12 

Χ Χ    

Β 

Υποβολή αναλύσεων επικινδυνότητας από 
διέλευση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων 
εμπορευμάτων για τις σήραγγες Σ13, Σ10 και 
Σ1 

 Χ Χ Χ  

Γ 
Τροποποιήσεις των Αναλύσεων κατόπιν τυχόν 
υποδείξεων της ΔΑΣ 

   Χ  

 
Ο προϋπολογισμός της αμοιβής του Συμβούλου κατανέμεται ως εξής: 
 Με την ολοκλήρωση και έγκριση των εργασιών της Φάσης Α:   40% 
 Με την ολοκλήρωση και έγκριση των εργασιών της Φάσης Β:   55% 
 Με την ενσωμάτωση τυχόν υποδείξεων της ΔΑΣ (Φάση Γ):   5% 
 
 

 
Αθανάσιος Τσαντσάνογλου 

Πολιτικός Μηχανικός 
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Θεσσαλονίκη, Μάιος 2020 

 
 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
 
 
 
 

 
Αθανάσιος Τσαντσάνογλου 

Πολιτικός Μηχανικός 
 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
 
 
 
 
 

Κωνσταντίνος Παρδάλης  
Διευθυντής Λειτουργίας & Συντήρησης 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 
 
 
 
 
 
 

Μαρία Θάνου 
Διευθύντρια Συμβάσεων 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 
με την υπ’ αριθμ. 957/24/28.04.20 

απόφαση του Δ.Σ. της ΕΟΑΕ 
 
 
 

 
 

Κωνσταντίνος Κουτσούκος 
Διευθύνων Σύμβουλος  

της «Εγνατία Οδός Α.Ε.» 

 
 
 
 

Για τον «Ανάδοχο» 
 
 
 
 
 
 

_____________________ 
 

Για την «Εγνατία Οδός Α.Ε.» 
 
 
 
 
 

 
_____________________ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ 

Παρακάτω παρατίθεται γενικός χάρτης του οδικού τμήματος Α/Κ Πολυμύλου – Α/Κ Βέροιας 
όπου φαίνονται και οι σήραγγες του τμήματος. 
 
Ακολούθως παρατίθεται πίνακας με τα επιμέρους στοιχεία υποδομών και εξοπλισμών κάθε 
σήραγγας. 
 
 
Σχέδιο 1: Χάρτης τμήματος Α/Κ Πολυμύλου – Α/Κ Βέροιας 
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Πίνακας 1: Υποδομές & Εξοπλισμοί σηράγγων 

  Σ13 Σ12 Σ11 Σ10 Σ1 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

Νομός Κοζάνης Ημαθίας 

Δήμος Ελλησπόντου Βέροιας 

Οδικό τμήμα Α/Κ Πολυμύλου (13) – Α/Κ Βέροιας (14) 

Κωδικός Κατασκευής 5.1 5.1 5.1 5.1 5.2 

Μήκος σήραγγας (m) Δεξ / 
Αρ 

792 / 787,9 526,8 / 509,5 494 / 513,6 2.271 / 2.262 813,8 / 850 

Κλίση (στην κατεύθυνση 
κυκλοφορίας) Δεξ / Αρ % 

-3,5% / 3,5% 

-2.84 (1,25 ως 
3,08)  

2.74 (1,33 ως 
2,90) 

-1,44 (1,25-
2,59) 

1,46 (1,33- 
2,74) 

-2,7 / 2,7 -2,5 / 2,5 

Διατομή Πεταλοειδής 

Κυκλοφορία Μονής κατεύθυνσης 

Υψόμετρο ~(m) 760 760 740 677 330 

Προσανατολισμός στομίων ΒΑ-ΝΔ Α-Δ ΑΒΑ-ΔΝΔ Α-Δ ΒΑ-ΝΔ 

       

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ      
Αριθμός λωρίδων 
κυκλοφορίας 

2 + 2 2 + 2 2 + 2 2 + 2 2 + 2 

Πλάτος λωρίδων 
κυκλοφορίας (m) 

3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 

Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης  - - - - - 

Πλάτος πεζοδρομίων ~1m + 1m ~1m + 1m ~1m + 1m ~1m + 1m ~1m + 1m 

       

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ      

ΕΜΗΚ 2019 
(οχήματα/ημ.) 

11740 

 - ανά κλάδο 5869 

 - ανά λωρίδα 2935 

 - στην ώρα αιχμής ανά 
κλάδο  

~7,5% : 440 οχ/ώρα 

Πιθανότητα συμφόρησης ΟΧΙ 

Ποσοστό βαρέων 
οχημάτων (HGV) 

15,60% 

Ποσοστό DGV (έμφορτα & 
κενά φορτίου) επί των 
βαρέων (εκτίμηση)  

4,5% (εκτίμηση) 

Ώρες/έτος κυκλοφοριακής 
συμφόρησης 

0h 

Προβλεψη ΕΜΗΚ 2025 
(οχήματα/ημ.) 

14000 

 - ανά κλάδο 7000 

 - ανά λωρίδα 3500 

 - στην ώρα αιχμής ανά 
κλάδο  

~7,5% :525 οχ/ώρα 

Πρόβλεψη Πιθανότητας 
συμφόρησης 

ΟΧΙ 

Πρόβλεψη Ποσοστού 
βαρέων οχημάτων (HGV) 

14,60% 
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  Σ13 Σ12 Σ11 Σ10 Σ1 

Όριο ταχύτητας επιβατικών 
(εντός / προσβάσεις / 
ανοικτή οδός) 

100 / 100 / 100 
km/h 

100 / 100 / 100 
km/h 

100 / 100 / 100 
km/h 

100 / 100 / 100 
km/h 

100 / 100 / 100 
km/h 

Πινακίδα Ρ-26 
απόστασης  
επιβατικών 
  

50m 50m 50m 50m 50m 

Πινακίδα Ρ-26 
απόστασης  
φορτηγών 
  

100m 50m 50m 100m 100m 

Εναλλακτική διαδρομή 

Εθνική Οδός «4» τμήμα Βέροια - Πολύμυλος (απαγόρευση βαρέων, δυσχερής γεωμετρία, 
προβλήματα χειμερινής συντήρησης) 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ      

Έξοδοι διαφυγής      

αριθμός εξόδων 2 1 1 5 1 

μέση απόσταση μεταξύ 
εξόδων ~ (m) 

264 263 257 378,5 425 

φωτεινή σήμανση εξόδων 
διαφυγής 

φωτιζόμενη πινακίδα & φάρος 

πρόσθετη φωτεινή 
σήμανση εξόδων διαφυγής 

περιμετρικός φωτισμός led εξόδων διαφυγής 

σήμανση πλησιέστερων 
εξόδων 

πινακίδες ανά 25m 

εγκάρσιες στοές οχημάτων  - - - 1 - 

Χώροι στάθμευσης      

Ύπαρξη / Αριθμός - - - 1 - 

Αποχέτευση      

Αποστράγγιση 
βραχόμαζας 

Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι 

Αποχέτευση 
οδοστρώματος (τύπος / 
απόσταση) 

Ναι (σχάρες 
ανά 50m) 

Ναι (σχάρες 
ανά 50m) 

Ναι (σχάρες 
ανά 50m) 

Ναι (ρείθρο 
σχισμής 

διακοπτόμενο) 

Ναι (δεξιός: 
σχάρες ανά 

20m / 
αριστερός: 

ρείθρο σχισμής 
συνεχές) 

Διατάξεις διακοπής 
διάδοσης της φωτιάς στο 
αποχετευτικό σύστημα 

Όχι Όχι Όχι Όχι 
δεξιός: Όχι / 

αριστερός: Ναι 

Αερισμός μηχανικός Ναι – διαμήκης - - Ναι – διαμήκης Ναι – διαμήκης 

Ηλεκτροδότηση 
Έκτακτης Ανάγκης 

ΗΖ & UPS ΗΖ & UPS ΗΖ & UPS ΗΖ & UPS ΗΖ & UPS 

       

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

     

Σταθμοί έκτακτης 
ανάγκης (ΕΑΣ) 

     

Απόσταση μεταξύ τους 50m 50m 50m 50m 50m 

Φορητοί Πυροσβεστήρες 

2 
πυροσβεστήρες 

2 
πυροσβεστήρες 

2 
πυροσβεστήρες 

2 
πυροσβεστήρες 

2 
πυροσβεστήρες 

Στόμια υδροδότησης 

2 κρουνοί 
(Φ45, Φ63) 

όχι όχι 
2 κρουνοί 

(Φ45, Φ63) 
2 κρουνοί 

(Φ45, Φ63) 
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  Σ13 Σ12 Σ11 Σ10 Σ1 

Αφρογεννήτρια Ναι - - Ναι Ναι 

Τηλέφωνα Έκτακτης 
Ανάγκης 

     

Απόσταση μεταξύ τους  ανά 150m ανά 150m ανά 150m ανά 150m ανά 150m 

Άλλες θέσεις 

συνδετήριες 
στοές / στόμια 

συνδετήριες 
στοές / στόμια 

συνδετήριες 
στοές / στόμια 

συνδετήριες 
στοές / στόμια 

συνδετήριες 
στοές / στόμια 

Φωτισμός      

κανονικός Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι 

ασφαλείας Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι 

εκκένωσης 

Ναι (LED ανά 
25m) 

Ναι (LED ανά 
25m) 

Ναι (LED ανά 
25m) 

Ναι (LED ανά 
25m) 

Ναι (LED ανά 
25m) 

επιπρόσθετος φωτισμός 
εκκένωσης (σύμφωνα με 
RABT) - υπό 
προγραμματισμό 

Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι 

Ανίχνευση συμβάντων - 
παρακολούθηση 

     

CCTV Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι 

Αυτόματη ανίχνευση 
συμβάντων 

Ναι (βρόχοι) Ναι (βρόχοι) Ναι (βρόχοι) Ναι (βρόχοι) Ναι (βρόχοι) 

Πυρανίχνευση Ναι Όχι Όχι Ναι Ναι 

Αισθητήρες 

Ναι 
(Ορατότητας, 

NO, CO) 
- - 

Ναι 
(Ορατότητας, 

NO, CO) 

Ναι 
(Ορατότητας, 

NO, CO) 

Εντοπισμός υπέρυψων 
OHVD στις προσβάσεις 
του ενιαίου οδικού 
τμήματος 

Ναι 

Επιτήρηση ανοίγματος 
θύρας ΕΑΣ & Εξόδου 
διαφυγής 

Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι 

Διαχείριση / Διακοπή 
Κυκλοφορίας 

     

Σηματοδότες εκτός / εντός 
(ζεύγη) 

Ναι / Όχι Ναι / Όχι Ναι / Όχι Ναι / Όχι Ναι / Όχι 

Πινακίδες καθορισμού 
λωρίδας LCS εκτός / εντός 
(ζεύγη) 

Ναι / Ναι Ναι / Ναι Ναι / Ναι Ναι / Ναι Ναι / Ναι 

Πινακίδες Μεταβλητών 
Μηνυμάτων VMS στις 
προσβάσεις / εντός 

Ναι / Όχι Ναι / Όχι Ναι / Όχι Ναι / Ναι Ναι / Όχι 

Μπάρες διακοπής 
κυκλοφορίας στις 
προσβάσεις : υπό 
προγραμματισμό 

Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι 

Επικοινωνίες      

Ραδιοφωνικά μηνύματα 
συχνοτήτων FM 

Ναι - - Ναι Ναι 

Αναμετάδοση για 
Υπηρεσίες (Πυροσβεστική, 
Τροχαία, ΕΚΑΒ & 
Συντήρηση) 

Ναι - - Ναι Ναι 

Αναμετάδοση κινητής 
τηλεφωνίας (κάλυψη 
σήραγγας) 

Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι 
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  Σ13 Σ12 Σ11 Σ10 Σ1 

Μεγάφωνα (έξοδοι, χώροι 
στάθμευσης) 

Ναι - - Ναι Ναι 

       

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ      

Κέντρο Ελέγχου 24ωρη επιτήρηση από ΚΕΚ Σ10 (2 χειριστές 24/7) 

Σύστημα Επιτήρησης και 
Ελέγχου (PLC/SCADA) 
των συστημάτων Η-Μ & 
ασφαλείας 

Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι 

Σύστημα Διαχείρισης 
Κυκλοφορίας (TMS) 

Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι 

Περιπολία οδού Ναι (Ομάδες Άμεσης Επέμβασης 24/7) 

Ενιαίος αριθμός έκτακτης 
ανάγκης 

Ναι, αριθμός «1077» 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 - ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ 

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

Επί του παρόντος στο οδικό τμήμα Α/Κ Βέροιας – Α/Κ Πολυμύλου επιτρέπεται προσωρινώς η 
διέλευση των οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων, υπό τις εξής προϋποθέσεις για τη 
συγκεκριμένη κατηγορία οχημάτων: 

 Θα τηρούν απόσταση ασφαλείας εκατό (100) μέτρων με τα προπορευόμενα αυτών κινούμενα 
οχήματα. 

 Σε περίπτωση ακινητοποίησης ή συμφόρησης εντός των σηράγγων, για οποιοδήποτε λόγο, 
θα τηρούν απόσταση ασφαλείας από τα λοιπά οχήματα τουλάχιστον δέκα (10) μέτρων (για 
την αποτροπή δευτερογενών συμβάντων ή/και διασποράς τυχόν φωτιάς, για διευκόλυνση της 
πρόσβασης των Υπηρεσιών Έκτακτης Ανάγκης και διευκόλυνση της εκκένωσης των 
χρηστών). 

 Θα κινούνται με ελάχιστη ταχύτητα εξήντα (60) χλμ. την ώρα και μέγιστη ταχύτητα ογδόντα 
(80) χλμ. την ώρα. 

 Θα κινούνται μόνο στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας. 
 Δεν θα προσπερνούν άλλα οχήματα, παρά μόνο εάν είναι απολύτως απαραίτητο (π.χ. 

ακινητοποιημένο όχημα). 
 Θα έχουν τοποθετημένη στην οπίσθια πλευρά ειδική πρόσθετη συσκευή πορτοκαλί φωτός 

που αναβοσβήνει (φάρος), η οποία θα είναι ενεργοποιημένη σε όλο το μήκος της υπόψη 
διαδρομής. 

 Σε περίπτωση οιασδήποτε έκτακτης κατάστασης, θα ενημερώνουν άμεσα το Κέντρο Ελέγχου 
Κυκλοφορίας της Εγνατίας Οδού, στον τηλεφωνικό αριθμό 1077 ή με χρήση των τηλεφώνων 
έκτακτης ανάγκης εντός των σηράγγων. 

Περαιτέρω, η «Εγνατία Οδός Α.Ε.», ως διαχειριστής των σηράγγων, λαμβάνει τα εξής μέτρα: 

 Τοποθέτησε  κατάλληλες ρυθμιστικές πινακίδες του 
Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ρ-26, Ρ-32, Ρ-31, Ρ-
57), με προσθήκη επεξηγηματικών εγγραφών ή 
συμβόλων. 

 Διενεργεί σε τακτικές περιόδους ενημερωτικές 
εκστρατείες, με διανομή σχετικών φυλλαδίων στο 
Σταθμό Διοδίων Πολυμύλου ή σε άλλες θέσεις, 
καθώς και με άλλα πρόσφορα μέσα (ηλεκτρονικές 
πινακίδες, διαδίκτυο κτλ.). 

 Ενημερώσε τους επαγγελματικούς συνδέσμους των 
ιδιοκτητών οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων 
εμπορευμάτων για την εφαρμογή και τήρηση των 
μέτρων. 

 Διατηρεί αυξημένη επιτήρηση των σηράγγων με τα κατάλληλα εποπτικά μέσα του Κέντρου 
Ελέγχου Κυκλοφορίας. 

 Περιπολεί το υπόψιν οδικό τμήμα με ειδικά συνεργεία των αναδόχων συντήρησης και 
λειτουργίας. 

Οι προσωρινές Αποφάσεις εκδίδονται από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Ημαθίας βάσει του άρθρου 52 
του ΚΟΚ, κατόπιν πρότασης της ΕΟΑΕ βάσει σχετικών μελετών και αναλύσεων.  
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 - ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ 

Σύμφωνα με τη μεθοδολογία της Διοικητικής Αρχής, «στην περίπτωση που η εγγενής επικινδυνότητα 
είναι μεγαλύτερη από την οριακή τιμή, καθίσταται απαραίτητο να διερευνηθεί κατά πόσον υπάρχουν 
μία ή περισσότερες εναλλακτικές διαδρομές. Αν υπάρχει τουλάχιστον μία εναλλακτική διαδρομή, η 
διαδικασία προχωρά στο στάδιο 2. Αν η διαδρομή με τη σήραγγα είναι η μοναδική επιλογή, τότε η 
ανάλυση θα επικεντρωθεί στη λήψη μέτρων που θα μειώσουν την επικινδυνότητα». 

Στην προκειμένη περίπτωση, η κύρια πιθανή εναλλακτική διαδρομή σε σχετική εγγύτητα με το τμήμα 
Α/Κ Βέροιας – Α/Κ Πολυμύλου της Εγνατίας Οδού είναι το επιμέρους τμήμα Βέροια – Καστανιά – 
Πολύμυλος της Εθνικής Οδού 4 «Αλεξάνδρεια – Βέροια (νότια παράκαμψη) – Καστανιά – Πολύμυλος 
– Κοζάνη» (βλ. χάρτη). Το συγκεκριμένο οδικό τμήμα διέρχεται από τον ορεινό όγκο του Βερμίου 
(Καστανιά) και συνδέεται με τους εκατέρωθεν Α/Κ 
του αυτοκινητόδρομου. Η εναλλακτική διαδρομή 
είναι μήκους 36 χιλιομέτρων και υπό κανονικές 
συνθήκες διανύεται σε ~45 λεπτά της ώρας 
(έναντι των 26 χιλιομέτρων του 
αυτοκινητόδρομου που διανύονται σε 15 λεπτά 
της ώρας). 

Η εναλλακτική διαδρομή διέρχεται από ημιορεινό 
και ορεινό έδαφος, με μέγιστο υψόμετρο 1370m 
(έναντι 850m της Εγνατίας Οδού) με επιμέρους 
τμήματα δυσχερούς γεωμετρίας και κατά τη 
χειμερινή περίοδο με ενδεχόμενη αδυναμία 
διέλευσης για τα μεγάλα οχήματα λόγω 
χιονοπτώσεων. 

Περαιτέρω, η διαδρομή στο παρελθόν 
παρουσίαζε προβλήματα μη διαθεσιμότητας 
λόγω καθιζήσεων. 

Τέλος, στο συγκεκριμένο τμήμα της Εθνικής 
Οδού 4 επί του παρόντος επιβάλλεται 
απαγόρευση κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων, 
σύμφωνα με την αριθμ. ΝΣγ/οικ70849/ΦΝ393/6-
10-2017 (Β΄3769/26-10-2017) απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Καθορισμός και 
σήμανση οδών οι οποίες χρησιμοποιούνται παραπλεύρως και εναλλακτικά των αυτοκινητοδρόμων 
και των οδών ταχείας κυκλοφορίας και στις οποίες επιβάλλεται απαγόρευση κυκλοφορίας». 

Στην ευρεία γεωγραφική περιοχή των Περιφερειών Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, υφίστανται 
συνδυασμοί διαδρομών που μπορούν να θεωρηθούν ευρύτερες εναλλακτικές της Εγνατίας Οδού. Η 
κύρια ευρεία εναλλακτική είναι το τμήμα της Εθνικής Οδού 2 μέσω Χαλκηδόνας, Γιαννιτσών και 
Έδεσσας («παραεγνατία») σε συνδυασμό με το τμήμα της Εθνικής Οδού 3 Πτολεμαΐδα – Κοζάνη. Η 
συγκεκριμένη εναλλακτική αφορά τη διαδρομή μεταξύ Θεσσαλονίκης και Κοζάνης με πλήρη 
παράκαμψη της Εγνατίας Οδού σε μήκος διαδρομής ~175χλμ ενώ η αντίστοιχη διαδρομή στην 
Εγνατία Οδό είναι ~115χλμ. Η συγκεκριμένη εναλλακτική αφορά μόνο το ζεύγος μετακινήσεων μεταξύ 
Θεσσαλονίκης και Κοζάνης με χρήση πλήρως διαφορετικών διαδρομών. Η εναλλακτική είναι 
εξαιρετικά επιμήκης με αποτέλεσμα η συμμετοχή των σηράγγων στην αναμενόμενη τιμή ενδεχομένως 
να είναι μικρή. Επιπλέον η εναλλακτική διαδρομή εξακολουθεί να διέρχεται από κατοικημένες 
περιοχές (Χαλκηδόνα, Γιαννιτσά κτλ.) γεγονός που δυσχεραίνει τη μόνιμη χρήση της ως διαδρομής 
των οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων φορτίων. Επισημαίνεται ωστόσο ότι τα Έργα παράκαμψης της 
Χαλκηδόνας και των Γιαννιτσών είναι υπό σχεδιασμό από την ΠΚΜ όπως και ο σχεδιασμός της 
ΕΟΑΕ για ολοκλήρωση του αυτοκινητόδρομου Α27 στο τμήμα Πτολεμαΐδα – Φιλώτας.  Αντίστοιχα 
θέματα διέλευσης από κατοικημένες περιοχές υφίστανται και στον άξονα Βέροια – Νάουσα – Σκύδρα. 

Για τις ανάγκες εκπόνησης των Αναλύσεων Επικινδυνότητας η διαδρομή Α/Κ Πολυμύλου – Α/Κ 
Βέροιας της Εγνατίας Οδού επί του παρόντος αποτελεί την κύρια επιλογή. Τυχόν θεώρηση 
εναλλακτικών διαδρομών, εφόσον προκύψει από το αποτέλεσμα των αναλύσεων, θα γίνει κατόπιν 
γνωστοποίησης στη Διοικητική Αρχή. 


