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1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ



ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ““ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ ΑΕΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ ΑΕ””

oo Ολοκλήρωση κατασκευής αυτοκινητόδρομου και καθέτων Ολοκλήρωση κατασκευής αυτοκινητόδρομου και καθέτων 
αξόνωναξόνων

oo Λειτουργία και συντήρηση αυτοκινητοδρόμωνΛειτουργία και συντήρηση αυτοκινητοδρόμων

oo ∆ιαχείριση και υλοποίηση έργων υποδομής σε ολόκληρη ∆ιαχείριση και υλοποίηση έργων υποδομής σε ολόκληρη 
τη χώρατη χώρατη χώρατη χώρα

oo ∆ιαχείριση έργων υποδομής στο εξωτερικό∆ιαχείριση έργων υποδομής στο εξωτερικό



Ο αυτοκινητόδρομος  ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ και οι κάθετοι άξονεςΟ αυτοκινητόδρομος  ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ και οι κάθετοι άξονες

Συνολικό μήκος αυτοκινητοδρόμου: 670 Συνολικό μήκος αυτοκινητοδρόμου: 670 kmkm
Συνολικό μήκος καθέτων αξόνων:     349Συνολικό μήκος καθέτων αξόνων:     349 km (227/349 km)km (227/349 km)



2 Ο∆ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ2 Ο∆ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ2. Ο∆ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ2. Ο∆ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ



ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ και οδική ασφάλειαΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ και οδική ασφάλεια

Σή λ ί θέ δ ή άλ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣΣήμερα, στο πλαίσιο του θέματος οδική ασφάλεια, η ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ
ΑΕ ασχολείται με δυο αντικείμενα:

∆ιαχείριση αυτοκινητοδρόμων:
Με τη διαχείριση ενός πολύ μεγάλου τμήματος αυτοκινητοδρόμων
868km (930km εν δυνάμει) της χώρας( μ ) ης χ ρ ς

Πρόγραμμα οδικής ασφάλειας Εθνικού και Επαρχιακού δικτύου:
Με την υλοποίηση του προγράμματος δράσεων βελτίωσης τουΜε την υλοποίηση του προγράμματος δράσεων βελτίωσης του
επίπεδου οδικής ασφαλείας στο Εθνικό και σε τμήματα του
Επαρχιακού οδικού δικτύου ολόκληρης της Ελλάδας (της τάξης των
15 000 km)15.000 km)



Κατανομή ανά περιφέρεια και κατηγορία οδικού δικτύου

ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ   20102010--2013 (4 έτη)2013 (4 έτη)
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Ο∆ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η Ελλάδα το 2013 ήταν μία από τις πέντε χειρότερες χώρες σε αριθμό
θανάτων από τροχαία στην Ευρώπη. Με 81 (92/2013) θανάτους ανά
εκατομμύριο κατοίκων όταν ο μέσος Ευρωπαϊκός όρος είναι 52. 

Η Ελλάδα εμφανίζει μείωση θανάτωνΗ Ελλάδα εμφανίζει μείωση θανάτων από τροχαία κατά από τροχαία κατά 88% σε σχέση με το% σε σχέση με το 2012 2012 
χωρίς να χωρίς να ξεπερνά (έστω και ελαφρά το μέσοξεπερνά (έστω και ελαφρά το μέσο Ευρωπαϊκό όρο του 9%). Το γεγονός Ευρωπαϊκό όρο του 9%). Το γεγονός χωρ ς αχωρ ς α ξε ερ ά (έσ ω α ε αφρά ο μέσοξε ερ ά (έσ ω α ε αφρά ο μέσο υρω α ό όρο ου 9%) ο γεγο όςυρω α ό όρο ου 9%) ο γεγο ός
οφείλεταιοφείλεται σε μείωση του αριθμού σε μείωση του αριθμού κυκλοφορούντων ΙΧ και σε μεγάληκυκλοφορούντων ΙΧ και σε μεγάλη ελάττωση ελάττωση 
των διανυόμενωντων διανυόμενων χιλιομέτρων τόσο στις χιλιομέτρων τόσο στις πόλεις όσο και στις εθνικέςπόλεις όσο και στις εθνικές οδούς.οδούς.
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Ο∆ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

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

έτος νεκροί τραυματίες Ατυχήματα 
με παθόντες

2011 1 092 16 798 13 6282011 1.092 16.798 13.628
2012 976 15.118 12.187

2. Επιπτώσεις ατυχημάτων 
• Κοινωνικοοικονομικό κόστος εκτιμάται προσεγγιστικά σε 

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



Ο∆ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΟ∆ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

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

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

 Σύνθετη διαδικασία
 Αφορά διαφορετικούς φορείς φ ρ φ ρ ς φ ρ ς
 ∆υναμική διαδικασία εξέλιξης



3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ο∆ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ο∆ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ο∆ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ο∆ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΕΘΝΙΚΟΥ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥΕΘΝΙΚΟΥ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ



Πρόγραμμα οδικής ασφάλειας Εθνικού και Eπαρχιακού δικτύου (1)

Η οδική ασφάλεια στον παράγοντα Οδός και περιβάλλον αυτής 
αφορά:αφορά:

φθορές της οδού                     συντήρηση 

Ελλείψεις/προβλήματα της οδού                    επεμβάσεις βελτίωσης 
οδικής ασφάλειαςοδικής 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 οδικήςΑπαιτεί ολοκληρωμένο «Σχέδιο ∆ράσεων βελτίωσης οδικής 
ασφάλειας οδικών υποδομών»

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



Πρόγραμμα οδικής ασφάλειας Εθνικού και επαρχιακού δικτύου (2)

Ζητούμενο:
Εντοπισμός επικίνδυνων  οδικών τμημάτων όπου αποδεδειγμένα ή 
δυνητικά προκαλούνται ατυχήματα (black spots)δυνητικά προκαλούνται ατυχήματα (black spots)

Στόχος: 
Περιορισμός των ατυχημάτων και των παθόντων των ατυχημάτων

Μέσο επίτευξης στόχου:
Προσδιορισμός και υλοποίηση επεμβάσεων βελτίωσης οδικήςΠροσδιορισμός και υλοποίηση επεμβάσεων βελτίωσης οδικής 
ασφάλειας



Προσδιορισμός στο εξεταζόμενο δίκτυο
Πρόγραμμα οδικής ασφάλειας Εθνικού και επαρχιακού δικτύου (3)

Προσδιορισμός στο εξεταζόμενο δίκτυο

Θέσεων μειωμένης οδικής ασφάλειας (ΜΟΑ)

Ανάλυση Καταγεγραμμένων Ατυχημάτων : ΜΟΑ-Α (αποδεδειγμένα)

Ανάλυση ενδείξεων ατυχημάτων από μαρτυρίες: ΜΟΑ-Μ (αποδεδειγμένα)η ξ χημ μ ρ ρ ς ( γμ )

Ανάλυση δυνητικών θέσεων : ΜΟΑ-∆



1 Καταγραφή στοιχείων από Υπηρεσίες και Τοπικούς Φορείς

Πρόγραμμα οδικής ασφάλειας Εθνικού και επαρχιακού δικτύου (4)

1. Καταγραφή στοιχείων από Υπηρεσίες και Τοπικούς Φορείς 
2. Βιντεοσκόπηση οδικού δικτύου
3. Καταγραφή της γεωμετρίας με GPS
3 Προσδιορισμός ελλείψεων της χάραξης3. Προσδιορισμός ελλείψεων της χάραξης 
4. Εντοπισμός θέσεων υψηλής συγκέντρωσης ατυχημάτων (ΜΟΑ) 
5. Προτάσεις επεμβάσεων βελτίωσης οδικής ασφάλειας

5.1 Βραχυπρόσθεσμων επεμβάσεων
• Μικρής κλίμακας, χαμηλού κόστους,
• Εντός απαλλοτριωμένης ζώνης, ός α α ο ρ ωμέ ης ζώ ης,
• Άμεση χρηματοδότηση και δημοπράτηση Έργων

5.2 Μεσοπρόθεσμων επεμβάσεωνρ μ μβ
• Μεσαίας ή μεγάλης κλίμακας
• Yψηλού κόστους
• Μελέτες και απαλλοτριώσεις

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



ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ - ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

Μέτρα Επέμβασης ανά θέση ΜΟΑ :
Τυποποίηση Μέτρων Επέμβασης 



ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ––
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ 

Βραχυπρόθεσμες επεμβάσεις
 Μικρής κλίμακας χαμηλού κόστους υψηλής Μικρής κλίμακας, χαμηλού κόστους, υψηλής 
αποτελεσματικότητας

 Εντός απαλλοτριωμένης ζώνης, 
 Άμεση χρηματοδότηση και δημοπράτηση Έργων



ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

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

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



ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ 

Αρχική κατάσταση: Πεζοδιάβαση μεγάλου μήκους χωρίς χώρο αναμονής πεζών μεταξύ των ρευμάτων 
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 πινακίδεςκαι κατακόρυφη σήμανση, ήτοι διαγράμμιση επιφάνειας αποκλεισμού και πινακίδες 

αντίστοιχα (Ρ-52δ, Π-77, Ρ-32, Ρ-30). 
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ -- ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

Μεσοπρόθεσμες επεμβάσειςρ μ ς μβ ς

• Μεσαίας ή μεγάλης κλίμακας έργα
• Yψηλού κόστους
• Μελέτες και απαλλοτριώσεις



ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ
ΣΕ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΕ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

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

Μεσοπρόθεσμη Επέμβαση: Κατασκευή 
λ ύ ό β άκυκλικού κόμβου με αποκατάσταση των 

κινήσεων αριστερής εξόδου από την 
κύρια οδό χωρίς έλλειμμα ασφάλειας και 
δραστική επιβολή περιορισμού τηςδραστική επιβολή περιορισμού της 
ταχύτητας κυκλοφορίας στην κύρια οδό. 



ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ
ΣΕ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΕ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ((55))

Αρχική Κατάσταση: Ισόπεδη διασταύρωση χωρίςΑρχική 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 κυκλικούΜεσοπρόθεσμη Επέμβαση: Κατασκευή κυκλικού
κόμβου με αποκατάσταση προβληματικών
κινήσεων αριστερής και δεξιάς εξόδου, πρόβλεψη
κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων (apron),φ ρ ς β ρ χημ ( p ),
οργάνωση προσβάσεων και οργάνωση
κυκλοφορίας πεζών ( πεζόδρομοι,
διαβάσεις πεζών).



4 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ο∆ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ4 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ο∆ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ4. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ο∆ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 4. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ο∆ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΩΝΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΩΝ



∆ιαχείριση αυτοκινητοδρόμων

Οδική Ασφάλεια στο οδικό δίκτυο της ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε. 
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Οδική Ασφάλεια στο δίκτυο της ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε. 

Η Εγνατία Οδός Α.Ε. είναι σήμερα Η Εγνατία Οδός Α.Ε. είναι σήμερα --μακράνμακράν-- ο μεγαλύτερος διαχειριστής ο μεγαλύτερος διαχειριστής 
αυτοκινητοδρόμων στην Ελλάδααυτοκινητοδρόμων στην Ελλάδα
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Εξέλιξη αριθμού θυμάτων σε οδικά ατυχήματα: Εξέλιξη αριθμού θυμάτων σε οδικά ατυχήματα: 2010 2010  2015 2015  20202020

Εθνικό Σχέδιο Οδικής Ασφάλειας 2011-2020

??Στόχος ??
Στόχος

??
Στόχος Στόχος : Μείωση του αριθμού των θανάτων κατά 50%Μείωση του αριθμού των θανάτων κατά 50%
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ΣΥΓΚΡΙΣΗ «ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ» ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆Ο (4)

Οδική Ασφάλεια 
& ά Ε ί Οδόπριν & μετά την Εγνατία Οδό
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ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ Ο∆ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (1)

0

0
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ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ Ο∆ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (2)

Η χρήση διαφορετικών μεθόδων για την αποτίμηση της οδικήςΗ χρήση διαφορετικών μεθόδων για την αποτίμηση της οδικής
ασφάλειας μπορεί να δώσει εντελώς διαφορετικά αποτελέσματα.
Η αξιόπιστη αποτίμηση του μεγέθους και του είδους των

βλ ά δ ή άλ ί ύ ό όπροβλημάτων οδικής ασφάλειας μπορεί να προκύψει μόνο από τα
καταγεγραμμένα στοιχεία ατυχημάτων τα οποία πρέπει να
συσχετίζονται με στοιχεία της έκθεσης στον κίνδυνο (risk exposure).
Τ έλ ό ή δ ώ δ ή άλΤο αποτέλεσμα, υπό τη μορφή «δεικτών οδικής ασφάλειας», μας
δίνει την εκτίμηση της επικινδυνότητας κάθε δικτύου.

Η επιλογή του καταλληλότερου μέτρου «έκθεσης στον κίνδυνο»
είναι πρωταρχικός παράγοντας για την αντικειμενική αξιολόγηση
και αποτίμηση της οδικής ασφάλειαςκαι αποτίμηση της οδικής ασφάλειας.
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Τρόποι παρουσίασης οδικής ασφάλειας - «έκθεση στον κίνδυνο»

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ Ο∆ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (3)

•• Απόλυτος αριθμός ατυχημάτωνΑπόλυτος αριθμός ατυχημάτων
•• Ατυχήματα ανά χιλιόμετρο οδούΑτυχήματα ανά χιλιόμετρο οδού
•• Ατυχήματα ανά πληθυσμόΑτυχήματα ανά πληθυσμό

Τρόποι παρουσίασης οδικής ασφάλειας - «έκθεση στον κίνδυνο»

•• Ατυχήματα ανά πληθυσμόΑτυχήματα ανά πληθυσμό
•• Ατυχήματα ανά αριθμό δηλωμένων οχημάτων Ατυχήματα ανά αριθμό δηλωμένων οχημάτων 
•• ......
•• Ατυχήματα ανά μονάδα κυκλοφοριακού έργου (διανυθέντα οχήματαΑτυχήματα ανά μονάδα κυκλοφοριακού έργου (διανυθέντα οχήματα--

χιλιόμετραχιλιόμετρα))

Το πλέον κατάλληλο και αξιόπιστο μέτρο «έκθεσης στον 
κίνδυνο» είναι το εκτελεσθέν κυκλοφοριακό έργο στο υπό 
εξέταση δίκτυο, υπό τη μορφή των διανυθέντων 
οχηματοχιλιομέτρων. Προϋποθέτει την ύπαρξη αξιόπιστων 
στοιχείων ατυχημάτων και κυκλοφορίας .
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο∆ΟΥ (1)

Π λ ύθ ώ ώ ξ ώΠαρακολούθηση των κοινωνικών, οικονομικών, χωροταξικών, 
περιβαλλοντικών και συγκοινωνιακών επιδράσεων 

του συστήματος της Εγνατίας Οδού και των κάθετων αξόνων
Το Παρατηρητήριο της Εγνατίας Οδού επεξεργάζεται και παρέχει έγκυρα και

ενημερωμένα δεδομένα, που αφορούν παραμέτρους όπως:

• η κινητικότητα και η ευκολία πρόσβασης στις περιφέρειες στα αστικά κέντρα σεη κινητικότητα και η ευκολία πρόσβασης στις περιφέρειες, στα αστικά κέντρα, σε 
αγορές και υπηρεσίες,

• το επίπεδο ανάπτυξης, ο βαθμός συνοχής, η ανταγωνιστικότητα και οι 
ενδοπεριφερειακές ανισότητες,

• η οικιστική ανάπτυξη, οι χωροταξικές μεταβολές και η δικτύωση των αστικών 
κέντρων,

• η ανάπτυξη του συστήματος μεταφορών, της συγκοινωνιακής υποδομής και η 
λειτουργία του οδικού δικτύουλειτουργία του οδικού δικτύου,

• η προστασία και ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος.
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο∆ΟΥ (2)

ΚοινωνικοΚοινωνικο--Οικονομικοί & Χωροταξικοί ∆είκτεςΟικονομικοί & Χωροταξικοί ∆είκτες
• Ωφελούμενος Πληθυσμός

Περιβαλλοντικοί ∆είκτεςΠεριβαλλοντικοί ∆είκτες
• Έκθεση Πληθυσμού σε 

∆είκτες Οδικού ∆ικτύου ∆είκτες Οδικού ∆ικτύου 
(Κυκλοφοριακοί)(Κυκλοφοριακοί)

• Μέγεθος Αγοράς 
• Εργατικό ∆υναμικό 
• Επίπεδο Ανάπτυξης και Ευημερίας 
• Επίπεδο Ανεργίας 
• Προσπελάσιμα Μέσα Μεταφοράς

Θόρυβο
• Επιβάρυνση της 
Ατμόσφαιρας σε Ρύπους

• Συνοχή – Αποκοπή 

( φ ρ )( φ ρ )
• Κυκλοφοριακός Φόρτος 
• Σύνθεση της Κυκλοφορίας 
• Αριθμός Μετακινούμενων 
Προσώπωνρ μ φ ρ ς

• Προσπελάσιμες Αναπτυξιακές Ζώνες
• Προσπελάσιμοι Τόποι Τουριστικού 
Ενδιαφέροντος 

• Μεταβολή Πληθυσμού ανά ΟΤΑ, Νομό και 
Περιφέρεια

Οικισμών
• Ποιότητα Ατμόσφαιρας 
Σηράγγων

• Βαθμός Αποκατάστασης 

ρ
• Χρόνος ∆ιαδρομής ανά Οδικό 
Τμήμα

• Χρονοαπόστασεις μεταξύ Πόλεων
• Εμπορευματικές ΜεταφορέςΠεριφέρεια

• Μεταβολή Πληθυσμού Αστικών Κέντρων
• Ταξινόμηση Αστικών Κέντρων
• Πυκνότητα Πληθυσμού
• Τομεακή Σύνθεση ΑΠΑ 
Τ ή Σύ θ Α όλ

Τοπίου
• Αποκοπή Επικοινωνίας 
Φυσικών Περιοχών

• Πιέσεις Μεταβολής 

μ ρ μ ς φ ρ ς
• ∆ιανυθέντα Οχηματοχιλιόμετρα 
•• Οδική Ασφάλεια Οδική Ασφάλεια 
• Επίπεδο Εξυπηρέτησης
• Πυκνότητα Οδικού δικτύου

• Τομεακή Σύνθεση Απασχόλησης 
• Εξωτερικό Εμπόριο 
• Μεταβολή Αστικής Γης
• Μεταβολή Βιομηχανικής και Εμπορικής γης
• Μεταβολή Αξίας Γης των Παρόδιων 

Χρήσεων Γης
• Εγγύτητα σε 
Προστατευόμενες Περιοχές

• ∆ιασταυρώσεις με 

• Κυκλοφοριακός Φόρτος στο Εθνικό 
∆ίκτυο

• Κίνηση στους Μεθοριακούς 
Σταθμούςβ ή ξ ς ης ρ

Οικοπέδων
• Επιχειρηματικότητα

Επιφανειακά Νερά • Συνδυασμένες Μεταφορές  
• Χαρακτηριστικά των Μετακινήσεων 
επί του Άξονα33



∆ΕΙΚΤΕΣ Ο∆ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (1)

Οδική Ασφάλεια Εγνατίας Οδού Έτη 2000 2014Οδική Ασφάλεια Εγνατίας Οδού, Έτη 2000-2014
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∆ΕΙΚΤΕΣ Ο∆ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (2)

Οδική Ασφάλεια Εγνατίας Οδού, Έτη 2000-2014
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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο∆ΟΥ (1)

Κατανομή τύπου ατυχήματος στην Εγνατία Οδό 2012-2014
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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο∆ΟΥ (2)

Κατανομή ατυχημάτων Εγνατίας Οδού αναλόγως του αριθμού 
των εμπλεκόμενων οχημάτων

Κατανομή ατυχημάτων Εγνατίας Οδού αναλόγως της 
εμπλοκής βαρέος οχήματος
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Συνήθη αίτια ατυχημάτων σε Αυτοκινητόδρομους & Εθνικές Οδούς
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο∆ΟΥ (3)
Συνήθη αίτια ατυχημάτων σε Αυτοκινητόδρομους & Εθνικές Οδούς
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ΜΕΤΡΑ & ∆ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο∆ΟΥ 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ (1)

• Χωριστά oδoστρώματα για τις δύο κατευθύνσεις της κυκλοφορίας με 
διαχωριστική νησίδα και προστατευτικά στηθαία

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΩΝ

διαχωριστική νησίδα και προστατευτικά στηθαία
• ∆εν εξυπηρετεί τις συνορεύουσες ιδιοκτησίες
• Ανισόπεδες διασταυρώσεις με το λοιπό οδικό δίκτυο
• Ασφαλής προσπέρασηφ ής ρ ρ η
• Απαγόρευση κίνησης πεζών, μη μηχανοκίνητων και βραδυπορούντων 
οχημάτων (ομοιομορφία κυκλοφορίας)

• Πολύ υψηλές ταχύτητεςψη ς χ η ς
• Εντυπωσιακά ατυχήματα μεγάλης 

βαρύτητας
• Κίνδυνος δευτερογενών ατυχημάτων
• Η στάση στην οδό εξαιρετικά επικίνδυνη• Η στάση στην οδό εξαιρετικά επικίνδυνη
• Ιδιαίτεροι κίνδυνοι στις σήραγγες
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ΜΕΤΡΑ & ∆ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο∆ΟΥ 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ (2)

 Οδηγίες & προδιαγραφές λειτουργίας & 
συντήρησης

 Κ θ ή Τ ή Ε θ ώ Καθημερινή Τεχνική Επιθεώρηση και 
Περιοδικοί Έλεγχοι για εντοπισμό φθορών 
και έλεγχο θεμάτων συντήρησης

 Ά εση α ο α άσ αση φθορώ Κα η ορίας Άμεση αποκατάσταση φθορών «Κατηγορίας 
Α» (που προκαλούν άμεσους κινδύνους για 
τους χρήστες)

 Προγραμματισμός και έλεγχος ταχείας Προγραμματισμός και έλεγχος ταχείας 
αποκατάστασης όλων των φθορών με τη 
χρήση ολοκληρωμένου πληροφοριακού 
συστήματος διαχείρισης των εργασιώνσυστήματος διαχείρισης των εργασιών 
συντήρησης (RMMS)

 24ωρες Περιπολίες (Ομάδες Άμεσης 
Επέμβασης) για υποστήριξη των χρηστώνΕπέμβασης) για υποστήριξη των χρηστών 
και επέμβαση σε συμβάντα

 Σήμανση έκτακτων οδικών συμβάντων, μέχρι 
την άφιξη της Τροχαίαςη φ ξη ης ρ χ ς
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ΜΕΤΡΑ & ∆ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο∆ΟΥ 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ (3)

 24ωρη επιτήρηση και διαχείριση 
κυκλοφορίας από Κέντρα Ελέγχου 
Κ λ ί ( έ ά )Κυκλοφορίας (περιοχές σηράγγων)

 Ενιαίος τηλ. αριθμός Έκτακτης 
Ανάγκης «1077» 

 ∆ ή ί Υ ί ∆ιαρκής συνεργασία με Υπηρεσίες 
Άμεσης Επέμβασης

 Παρακολούθηση ∆εικτών Οδικής 
ΑσφάλειαςΑσφάλειας

 Λήψη Μέτρων βελτίωσης οδικής 
ασφάλειας 
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ΜΕΤΡΑ & ∆ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο∆ΟΥ 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ (4)

Σήραγγες Εγνατίας Οδού
Συνολικός Αριθμός Σηράγγων : 73ς ς
Σήραγγες μήκους άνω των 500m : 31
Μήκος Σηράγγων : 100,3 χλμ (μονού κλάδου) (7,5%)

 Εξοπλισμός σηράγγων με συστήματα 
λ ί ( ό ίασφαλείας, (αερισμός, πυρανίχνευση, 

πυρόσβεση, κάμερες, τηλέφωνα, 
ηλεκτρονικές πινακίδες, αναμετάδοση 
ραδιοσυχνοτήτων κτλ )ραδιοσυχνοτήτων κτλ.)

 24ωρη επιτήρηση των σηράγγων από 
Κέντρα Ελέγχου Κυκλοφορίας (5)

 Εφαρμογή προκαθορισμένων Σεναρίων Εφαρμογή προκαθορισμένων Σεναρίων 
∆ιαχείρισης Κυκλοφορίας
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ΜΕΤΡΑ & ∆ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο∆ΟΥ 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ (5)

 Περιπολία των σηράγγων από Ομάδες Άμεσης 
Επέμβασηςμβ ης

 Σχεδιασμός Εκτάκτων Αναγκών για τη 
διαχείριση της κυκλοφορίας και την 
αντιμετώπιση συμβάντων

 ∆ιενέργεια Ασκήσεων Ασφαλείας σε 
συνεργασία με Πυροσβεστική, Τροχαία, ΕΚΑΒ 
και Πολ. Προστασία

 Ενημερωτικές Εκστρατείες
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ΕΙ∆ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ο∆ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο∆ΟΥ

• (Μη) λειτουργία Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων
• 200χλμ αυτοκινητόδρομου σε υψόμετρο 600 – 1100 μέτρα
• Χιονοπτώσεις 6 μήνες ανά έτος
• Έντονα καιρικά φαινόμενα (παγετός, ομίχλη, βόρειοι άνεμοι, 
χαλάζι)χ ζ )

• Ειδικές απαιτήσεις ασφάλειας σηράγγων (73 σήραγγες – 100χλμ)
• Παλαιά τμήματα Εγνατίας Οδού, προ «Εγνατία Οδός Α.Ε.», με 
χαμηλότερα γεωμετρικά χαρακτηριστικά (Α/Κ Κλειδίουχαμηλότερα γεωμετρικά χαρακτηριστικά (Α/Κ Κλειδίου, 
παράκαμψη Καβάλας)

• Υποβάθμιση εναλλακτικού δικτύου από Περιφέρειες
• ∆ιαρκώς αυξανόμενος αριθμός βαρέων οχημάτων γειτονικών• ∆ιαρκώς αυξανόμενος αριθμός βαρέων οχημάτων γειτονικών 
κρατών

• Εγκατάλειψη οχημάτων στη ΛΕΑ
Π έ έλ λ ά ή• Περιορισμένοι έλεγχοι στα επαγγελματικά οχήματα

• Καταδιώξεις οχημάτων μεταφοράς μη νόμιμων μεταναστών
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ (1/3)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ 
ΤΗΣ «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.»ΤΗΣ «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.»

• ∆ιανομή εντύπων σε Σταθμούς ∆ιοδίων∆ιανομή εντύπων σε Σταθμούς ∆ιοδίων
• Χρήση διαδικτύου για παροχή συμβουλών οδικής 
ασφάλειας

• Παροχή μηνυμάτων προς τους οδηγούς μέσω των• Παροχή μηνυμάτων προς τους οδηγούς μέσω των 
ηλεκτρονικών πινακίδων μεταβλητών μηνυμάτων 
VMS (χρήση ζώνης, τήρηση αποστάσεων κτλ.)
Ε η έρ ση ε δελ ία ύ ο α έ α ες• Ενημέρωση με δελτία τύπου για έκτακτες 
καταστάσεις

• Επισκέψεις φορέων και σχολείων σε Κέντρα 
Ελέγχου της Εγνατίας Οδού
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ (2)

Το καλοκαίρι 2014 διανεμήθηκαν στην 
Ε ί ΟδόΕγνατία Οδό:

• 300.000 έντυπα για «οδική ασφάλεια 
σηράγγων» (Ελληνικά-Αγγλικά)

• 100.000 έντυπα «5 Θέματα ασφαλούς μ φ ς
οδήγησης» για την οδική συμπεριφορά 
στους αυτοκινητόδρομους
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ (3)
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Σας ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας!Σας ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας!

www.egnatia.gr
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